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Apresentação 

 

21º. Congresso de Iniciação Científica da UnB e 12º. Congresso de Iniciação Científica do DF  

ÁGUA, ENERGIA E SOCIEDADE 

A iniciação científica na Universidade de Brasília e no Distrito Federal tem sido reconhecida por seu impacto 

acadêmico, científico e social. Em um cenário histórico de grandes avanços tecnológicos, a iniciação científica constitui um 

terreno propício à produção de conhecimento e à inovação, em benefício do desenvolvimento humano e da cidadania. Com 

esse espírito, o 21º. Congresso de Iniciação Científica da UnB e 12º. Congresso de Iniciação Científica do DF adotou o tema 

Água, Energia e Sociedade, na certeza de que constitui um campo de reflexão e atuação interdisciplinar e multidisciplinar, em 

que os jovens cientistas terão contribuição relevante a oferecer.  

Além de qualificar a formação acadêmica dos/as estudantes envolvidos, a iniciação científica propicia a descoberta 

de talentos para a atividade científica, a ser desenvolvida não só no âmbito da Universidade, mas também em outros 

ambientes em que se faça necessária a produção do conhecimento e a inovação. Nesse sentido, a iniciação científica 

constitui atividade estratégica a ser fortalecida e estimulada por meio políticas públicas, tendo como objetivo a inserção 

qualificada dos egressos dos cursos de graduação e pós-graduação no mercado de trabalho, com as consequências desejáveis 

para o desenvolvimento da sociedade. 

Os Programas de Iniciação Científica organizam-se mediante a atuação de orientadores/as experientes, que atuam 

no âmbito das instituições acadêmicas e de pesquisa, na supervisão de estudantes de graduação e, mais recentemente, de 

estudantes do Ensino Médio, em atividades de investigação científica, tendo como aporte financeiro a concessão de bolsas 

de Iniciação Científica (IC), mas contando também com a participação significativa de estudantes e colaboradores 

voluntários.    

O Congresso de Iniciação Científica é o evento de conclusão das atividades, sendo realizado após o término da 

vigência de cada Edital. Os trabalhos concluídos são apresentados em sessão de pôsteres e avaliados por um Comitê 

Avaliador integrado por convidados externos e pelos membros do Comitê Gestor do programa de iniciação científica de cada 

instituição. Nesta edição do evento, contamos com a participação de avaliadores externos provenientes das seguintes 

instituições: Universidade Federal de Goiás, Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Federal do Paraná, 

Fundação Oswaldo Cruz, Universidade de Fortaleza, Universidade Federal de Uberlândia, Universidade Federal do Mato 

Grosso do Sul. 

Com 1771 inscrições, o evento reuniu trabalhos oriundos dos programas: PIBIC, PIBITI, PIBIC nas Ações Afirmativas e 

PIBIC-Ensino Médio. O PIBIC tem perfil universal, o PIBITI é voltado para o desenvolvimento de tecnologia e inovação, 

havendo quotas de bolsas com perfil tecnológico específico; o PIBIC nas Ações Afirmativas contempla estudantes que 

ingressam na Universidade por meio de quotas sociais e raciais, e o PIBIC-EM é dedicado a alunos matriculados regularmente 

no Ensino Médio.  

Nesta oportunidade, gostaríamos de agradecer o apoio recebido do CNPq, da FAPDF, e das instituições promotoras, 

bem como o engajamento dos participantes inscritos – estudantes e orientadores/as –, a atuação qualificada do Comitê 

Avaliador que se dispôs realizar a tarefa de fazer a crítica construtiva, pelo diálogo com os estudantes. Agradecemos a 

participação dos convidados da abertura, na pessoa do palestrante convidado, Professor Ricardo Ramos Fragelli, e de seus 

alunos, que trouxeram o testemunho da ação pedagógica engajada, eficaz e criativa. Por último, e não menos importante, 

nosso agradecimento à atuação competente da equipe de servidores técnico-administrativos das instituições parceiras e 

estagiários, sem a qual não seria possível realizar esse evento de grandes demandas operacionais. 

Ao trazer a público os Anais do 21º. Congresso de Iniciação Científica da UnB e 12º. Congresso de Iniciação Científica 

do DF, nosso desejo é o de que essa publicação seja um instrumento de divulgação dos trabalhos e dos resultados de 

pesquisa, bem como um meio de consolidação e fortalecimento das atividades de pesquisa desenvolvidas no âmbito dos 

programas de iniciação científica da Universidade de Brasília (UnB), da Universidade Católica de Brasília (UCB), do Centro 

Universitário de Brasília (UniCEUB) e do Centro Universitário do Distrito Federal (UDF), para o usufruto da sociedade. 

A Comissão Organizadora 
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Calendário da Programação 
 
 

Cerimônia de Abertura 
 
 

26 de outubro de 2015, às 14h 

Anfiteatro 12, ICC Norte – UnB 

 

Apresentação dos Trabalhos 
 
 

27 a 29 de outubro de 2015 

Centro Comunitário Athos Bulcão – UnB 

 
Terça-Feira, 27 de outubro de 2015 

Das 9h às 12h30min  - Sessões 1 a 27 

Das 14h às 17h30min - Sessões 28 a 54 

 

Quarta-Feira, 28 de outubro de 2015 

Das 9h às 12h30min  - Sessões 55 a 84 

Das 14h às 17h30min - Sessões 85 a 111 

 

Quinta-Feira, 29 de outubro de 2015 

Das 9h às 12h30min  - Sessões 112 a 131 

 

Premiação 
 

26 de novembro de 2015, às 15h 

Anfiteatro 9, ICC Sul – UnB 
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PREMIAÇÃO 

Prêmio Destaque de Iniciação Científica 

 

Melhor Trabalho da Área de Ciências Exatas 

Estudante Orientador Instituição 
Igor Seiiti Kinoshita Ishioka Artur Elias de Morais Bertoldi UnB 

 
Título do Trabalho  

Implementação de Sistema de Aquisição para Teste Estático de Motor de Foguete Propelente Híbrido 

 

 

Menção Honrosa 

Estudante Orientador/a Instituição 

Felipe Duerno do Couto Almeida 
Cristiano Jacques Miosso Rodrigues 

Mendes 
UnB 

Igor Seiiti Kinoshita Ishioka 
Artur Elias de Morais Bertoldi 

UnB 

Mariana dos Santos Diniz 
Wagner Santos de Almeida 

UnB 

Matheus Veleci dos Santos 
Maria Emilia Machado Telles Walter 

UnB 

Nasser Samir Alkmim 
Lineu Jose Pedroso 

UnB 

Natália Oliveira Ramos 
Antonio Felipe Couto Júnior 

UnB 

Rayssa Alves Porcino Octávio Luiz Franco UCB 
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PREMIAÇÃO 

Prêmio Destaque de Iniciação Científica 

 

Melhor Trabalho da Área de Ciências da Vida 

Estudante Orientador Instituição 
Natália de Aguiar Montenegro Ricardo Titze de Almeida UnB 

 
Título do Trabalho  

Papel da enzima NO sintase neuronal (nNOS) e do interferon-gama na injúria da célula HT-22 por ácido 
glutâmico. 

 

 

Menção Honrosa 

Estudante Orientador/a Instituição 

Alessa Bembom Garcia 
Elisabeth Nogueira Ferroni 

Schwartz 
UnB 

Camila Magalhaes Cardador João Paulo Figueiró Longo UnB 

Camilla Bernardes Furtado Rodrigo Gurgel Goncalves UnB 

Dalila Juliana Silva Ribeiro Kelly Grace Magalhaes UnB 

Jaqueline Gonçalves de Sousa Tatiana Barcelos Pontes UnB 

Karina Brito da Costa Michelle Zampieri Ipolito UnB 

Natália de Aguiar Montenegro Ricardo Titze de Almeida UnB 

Priscila Hermínio Pschiski Mara Claudia Ribeiro UniCEUB 

Raiana Moreira dos Santos Cristine Chaves Barreto UCB 

Reginaldo Carlyle Silva de Oliveira Cesar Koppe Grisolia UnB 

Tuzza Back Carrijo Fabiana Pirani Carneiro UnB 
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PREMIAÇÃO 

Prêmio Destaque de Iniciação Científica 

 

Melhor Trabalho da Área de Ciências Humanas 

Estudante Orientador Instituição 
José Gomes do Nascimento Cristiane de Assis Portela UniCEUB 

 
Título do Trabalho  

Memórias de Brasília: Mapeando histórias e construindo materiais didáticos a partir dos relatos do 
programa de história oral do Arquivo Público do DF. 

 

 

Menção Honrosa 

Estudante Orientador/a Instituição 

Carolina Knihs de Camargo 
Maria Claudia Santos Lopes de 

Oliveira 
UnB 

César Pedrosa Soares e Débora 
Hanna de Arruda dos Santos 

Tania Inessa UniCEUB 

Laura de Castro Oliveira Guerreiro 
Fabiana Lemos Rajão  
Ivana Moreno Santos 

Eliete de Pinho Araújo UniCEUB 

Flavio Ricardo Justino da Silva Cristina Maria Costa Leite UnB 

Gabriela Cristina Pereira da Silva Reginaldo Guiraldelli UnB 

Guizela Eleonora Lima Mollhof Rosa Helena Stein UnB 

Hanna Peixoto Mattos Luiz Daniel Jatoba Franca UnB 

Igor Rodrigues Costa Tatiane Paschoal UnB 

José Gomes do Nascimento Cristiane de Assis Portela UniCEUB 

Josimo da Costa Constant Silvia Maria Ferreira Guimaraes UnB 

Luciana Martins Vieira Paulo Afonso de Araújo Quermes UCB 

Nathalia Tannus Dutra Pereira Wania Cristina de Souza UnB 

Pedro Henrique Longo Waihrich Katia Elizabeth Puente Palacios UnB 

Raissa Costa Faria de Farias Seabra 
Maria Claudia Santos Lopes de 

Oliveira 
UnB 

Thayla Crisrhana Martins Pereira Elizabeth de Andrade Lima Hazin UnB 

Vitor Nascimento dos Santos Fatima De Souza Freire UnB 

Ygor Fernandes Leite Andre Pereira Leme Lopes UnB 
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Menção Honrosa do 21º. Congresso de Iniciação Científica da UnB 
e 12º. Congresso do DF 

 

 

Ciências Exatas 

Estudante Orientador/a Instituição 

Alexandre Correia Mesquita de 
Oliveira 

Dianne Magalhães Viana UnB 

Caroline Lucena Matos Jose Joaquin Linares Leon UnB 

Cassia de Queiroz Oliveira Cavalcante Claudia Cristina Gatto UnB 

Cristiano Ryker Moraes Kleber Melo e Silva UnB 

Daniel Sobreira de Oliveira Buso Welitom Rodrigues Borges UnB 

Darby Pereira Dantas de Lima Marcelo Peres Rocha UnB 

Davi Souza Botelho Ana Maria Nogales Vasconcelos UnB 

Diego Rodrigues Azevedo Aleteia Patricia Favacho de Araujo Von Paumgartten UnB 

Florença das Gracas Moura Claudinei Gouveia de Oliveira UnB 

George Sebastian Dantas Ferraz Ivan Ferreira da Costa UnB 

Jean Vinícius de Oliveira Lima Roberta Mary Vidotti UnB 

Josue Fernandes de Asevedo Pablo Eduardo Cuervo Franco UnB 

Lorrayne Lins Suzuki Sarah Silva Brum UnB 

Lucas Nixon Queiroz Xavier Jose Antonio Huamani Coaquira UnB 

Luciano de Paula Rodrigues Rita de Cassia Silva UnB 

Luiz Fernando Guedes dos Santos Adriane Beatriz Schelin UnB 

Maisa Rodrigues Campos Kleber Melo e Silva UnB 

Márcia Taís O. de Souza Maria Suely Pedrosa Mundim UnB 

Maria Aparecida Vieira Carvalho Andréia Alves Costa UnB 

Mateus Freitas Paiva Jose Alves Dias UnB 

Matheus Denezine Dermeval Aparecido do Carmo UnB 

Matheus Montenegro Nunes Dianne Magalhães Viana UnB 

Pedro Henrique Sbampato França 
Raro 

Stefan Michael Blawid UnB 

Raiza Toledo Rodrigues Nilson Francisquini Botelho UnB 

Sílvia da Cunha Oliveira Marcos Juliano Prauchner UnB 

Waleska Priscylla Florencio de 
Medeiros 

Clovis Achy Soares Maia UnB 
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Ciências da Vida 

Estudante Orientador/a Instituição 

Aline Marcimiano de Lima Eraldo Aparecido Trondoli Matricardi UnB 

Alisson Rodrigues Lisboa Wagner Rodrigues Martins UnB 

Ana Cecilia Holler Del Prette Guarino Rinaldi Colli UnB 

Camila Sales Jreige Aline Ursula Rocha Fernandes UnB 

Felipe Diniz Avido Luciano Paulino da Silva UnB 
Fernanda de Carvalho Braga, Mariana 

Carvalho Gomes e Nayra Costa Moreira Luzitano Brandão Ferreira UniCEUB 

Francis Priscilla Vargas Hager Julia Aparecida Devide Nogueira UnB 

Gabriel Carrijo Camargos Alba Valeria Rezende UnB 

Gabriel Ribeiro Costa Sousa Luiz Eduardo Bassay Blum UnB 

Gabriela Spolti da Silva Aldo Henrique Fonseca Pacheco Tavares UnB 

Heidi Luise Schulte Sarah Christina Caldas Oliveira UnB 

Igor Ribeiro do Nascimento Fabíola Fernandes dos Santos Castro UniCEUB 

Ivan Kleber da Silva Mattos Denise Vilela de Rezende UnB 

Juan de Carvalho Costa Nadia Skorupa Parachin UnB 

Kaio César de Melo Gorgonha André Moraes Nicola UCB 

Kamila Ferreira Sales Flavia Nogueira de Sa UnB 

Karoline Messias da Silva Luci Sayori Murata UnB 

Katylla Freitas Martins Silvana Schwerz Funghetto UnB 

Laura Fernandes Gonçalves Tatiana Amabile de Campos UnB 

Leane Silva dos Santos Carvalho Aline Oliveira Silveira UnB 

Lucas Pereira da Silva Rosângela Vieira de Andrade UCB 

Milena Felipe Felix Aline Martins de Toledo UnB 

Natália Carvalho Guimarães Vivian da Silva Santos UnB 

Nathália Freire Bandeira Rosângela Vieira de Andrade UCB 

Paulo Cesar Greimel de Paiva Filho Luciana Ansaneli Naves UnB 

Rafael Cardoso Ramos Bringel Eliza Carla Barroso Duarte Verissimo UnB 

Stefânia de Oliveira Frazão Andre Moraes Nicola UCB 

Tales Henrique Andrade da Mota Diego Madureira de Oliveira UnB 

Thalyta Railine Cesar Palmeira Luciana Mendonça-Galvão UCB 

Vanessa de Araujo Carvalho Anderson Marcos de Souza UnB 

Victor Hugo Silva Guimaraes Helson Mario Martins do Vale UnB 

Víctor Hugo Sousa Araujo Graziella Anselmo Joanitti UnB 

Vinicius Gomes de Oliveira Cristine Chaves Barreto UCB 

Vinicius Neres Ribeiro Thomas Christopher Rhys Williams UnB 

Vitoria Hadassa de Souza Santos Lilian Gimenes Giugliano UnB 
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Ciências Humanas 

Estudante Orientador/a Instituição 

Alceu Fernandes da Costa Neto Marcelo da Costa Pinto Neves UnB 

Ana Paula de Melo Batista Beatriz Fatima Morgan UnB 

Bárbara Firme de Faria Daniela Neves de Sousa UnB 

Barbara Leitao de Carvalho Fatima Lucilia Vidal Rodrigues UnB 

Brenno Carvalho Botelho Diana Vaz de Lima UnB 

Bruno Neves do Nascimento, Lorena 
Pessoa Londe de Oliveira 

Christine Oliveria Peter da Silva UniCEUB 

Dina Santos Araujo Ana Cristina Murta Collares UnB 

Edgard Carneiro Vieira Danielly Silva Ramos Becard UnB 

Emely Rodrigues do Nascimento Thais Lanutti Forcione UDF 

Erick Oliveira Alves de Souza Renato Tarciso Barbosa de Sousa UnB 

Ester Eiko Duarte Kimura Katia Isabelli de Bethania Melo de Souza UnB 

Fernanda Miquelotti Pereira Serrador Carlos Alberto Lopes de Sousa UnB 

Fernanda Souza Oliveira Katia Isabelli de Bethania Melo de Souza UnB 

Gabrielly de Farias Rodrigues Diana Vaz de Lima UnB 

Gisely Aparecida da Silva Ana Laura dos Reis Correa UnB 

Gustavo Wendel de Andrade 
Rodrigues 

Rosa Helena Stein UnB 

Hudson Fidelis Fernandes da Silva Abimael de Jesus Barros Costa UnB 

Isabela Formiga Oliveira Nascimento Suzete Venturelli UnB 

Isabela Ottoni Penna do Nascimento Maria Helena de Castro Santos UnB 

Isabella Brant de M P Alvarenga Corina Elizabeth Satler UnB 

Ives Enrique de Araujo Sampaio Sidney Barbosa UnB 

Joao Victor Ferreira Borges Maria Beatriz de Medeiros UnB 

Joaquim Ramalho de Albuquerque Clesia Camilo Pereira UnB 

José Rubens de Souza Cardoso e Sara 
Raquel Rodrigues de Araujo 

Rodrigo Fernandes da Silva UniCEUB 

Juce Amelia Andrade Bezerra Gardenia da Silva Abbad UnB 

Juliana Pereira Sales Caetano Emerson Dionisio Gomes de Oliveira UnB 

Kathia Regina Vieira Rogerio da Silva Lima UnB 

Laiza Cristina Ribeiro de Sena Enilde Leite de Jesus Faulstich UnB 

Lana Sato de Moraes Tiago Luis Gil UnB 

Laura de Castro Oliveira Guerreiro 
Fabiana Lemos Rajão  
Ivana Moreno Santos 

Eliete de Pinho Araújo UniCEUB 

Larissa Messias Belem Moreira Daniel Barbosa Andrade de Faria UnB 

Leticia Cardoso Orlandi Silveira Regina Lucia Sucupira Pedroza UnB 

Leticia Mendes Silva Marlene Teixeira Rodrigues UnB 

Luana Gomes Dias Marcio Bezerra da Silva UnB 

Lucas Baggi de Mendonça Lauria Danielly Silva Ramos Becard UnB 

Lucas Moura Vieira Alex Sandro Calheiros de Moura UnB 

Luciana de Sousa Santos Costa Elmira Luzia Melo Soares Simeao UnB 
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Luís Carlos Cazetta Wanderson Flor do Nascimento UnB 

Marcelo Caetano da Costa Zoby Débora Diniz Rodrigues UnB 

Marcio Moreira Viott Wanderson Flor do Nascimento UnB 
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Contribuição para a história linguística da família Jabutí: investigando a língua Maxubí 

Gabriel Barros Viana de Oliveira 
Unidade Acadêmica: Instituto de Letras 
Instituição: UnB 
Orientador (a): ANA SUELLY ARRUDA CAMARA CABRAL 

Introdução: Apresentamos evidências adicionais para a hipótese genética de Loukotka (1963, 1968), segundo a qual a família linguística 
Jabutí seria constituída por três línguas-irmãs – Djeoromitxí, Arikapú e Maxubí. Para tanto, fazemos uma comparação entre o Maxubí 
(Rivet, 1953), o Djeoromitxí (M. Ribeiro, 2008, Cabral & Oliveira, notas de campo) e o Arikapú (R. Ribeiro, 2008, van der Voort et al., 2010), 
com base nos procedimentos do Método Histórico-Comparativo (cf. Anttila, 1972, Campbell, 2013, Kaufman, 1990). 

Metodologia: No presente estudo, apresentamos os resultados de uma comparação fonológico-lexical entre o Maxubí (Rivet, 1953), o 
Arikapú (R. Ribeiro, 2008, van der Voort et al., 2010) e o Djeoromitxí (M. Ribeiro, 2008, Cabral & Oliveira, notas de campo). As provas que 
reunimos foram frutos da pesquisa e análise embasadas nos procedimentos metodológicos do único método capaz de estabelecer relações 
genéticas entre línguas o Método Histórico-Comparativo (cf. Anttila, 1972, Campbell, 2013, Kaufman, 1990). Os resultados do estudo 
favorecem a hipótese de Loukotka (1963, 1968), segundo a qual o Maxubí seria o terceiro membro da família Jabutí, e desfavorecem, 
consequentemente, à hipótese de Caspar (1955) e van der Voort (2012), na qual a língua Maxubí é a língua Arikapú, sendo a família Jabutí 
constituída deste modo por dois membros – Djeoromixí e Arikapú. Demonstramos, volens nolens, e fundados no Método Histórico-
Comparativo, que o Maxubí é uma terceira língua da família Jabutí. Obervamos que Loukotka 

Resultados: Por meio da comparação fonológico-lexical que realizamos neste trabalho, apresentamos evidências que sugerem fortemente 
ser o Maxubí uma terceira língua da família Jabutí. Deste modo, reforçamos a hipótese de Loukotka (1963, 1968), na qual a família Jabutí é 
constituída por três línguas – Djeoromitxí, Arikapú e Maxubí. 

Conclusão: Demonstramos que o Maxubí é geneticamente mais próximo do Arikapú que do Djeoromitxí. Mostramos como o Maxubí é 
bastante conservador no nível fonológico, assim como o Arikapú. Chamamos a atenção para a quantidade de empréstimos Tupi-Mondé 
que o Maxubí possui, que possivelmente entraram nela via Aruá. Muitos destes empréstimos se encontram no vocabulário básico. 

Palavras-Chave: Maxubí, Arikapó, Djeoromitxí, Família Jabutí, diversificação interna 

Colaboradores: Aryon DallIgna Rodrigues 
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Caracterização da anurofauna do Parque Olhos d’Água 

Gabriel Caputo de Carvalho 
Unidade Acadêmica: Departamento de Zoologia 
Instituição: UnB 
Orientador (a): GUARINO RINALDI COLLI 

Introdução: Por possuir uma extensa riqueza e alto índice de endemismo de espécies, submetidas a um grande risco de extinção, o 
Cerrado é considerado um hotspot da biodiversidade. Atualmente, existem mais de 945 espécies de anfíbios anuros descritas para a fauna 
brasileira. A comunicação sonora desempenha importante papel na história de vida de anfíbios anuros, por ser utilizada na comunicação 
intraespecífica, principalmente na reprodução. O ambiente acústico influencia consideravelmente a comunicação em anuros. Em áreas 
urbanas, ruídos podem causar tanto stress fisiológico quanto comportamental, interferindo diretamente no sucesso reprodutivo de 
anuros. O presente estudo tem como objetivo caracterização da atividade acústica e da estrutura do canto da anurofauna de um parque 
urbano do Distrito Federal. 

Metodologia: Foram coletados registros sonoros de duas espécies, Hypsiboas albopunctatus (Spix, 1824) (71 registros) e Physalaemus 
cuvieri Fitzinger, 1826 (2 registros). Hypsiboas albopunctatus vocalizou durante todos os meses, sendo o número de indivíduos menor em 
setembro e o pico em janeiro. Registramos dois tipos de canto em H. albopunctatus: de anúncio, composto por 3 tipos de notas 
(frequências dominantes de 2153,3 Hz, 2154,3 Hz e 2067,1 Hz) e canto territorial composto por um tipo de nota (frequência dominante 
2325,6 Hz). Os cantos de anúncio ocorreram no período chuvoso (novembro a março), fora deste período, os cantos territoriais 
predominaram. Em P. cuvieri foi registrado um tipo de canto de anúncio, caracterizado por uma série de pulsos com frequência dominante 
de 646 Hz. A frequência dominante do ambiente foi de 172.3 e a energia de 115 dB. 

Resultados: Foram coletados registros sonoros de duas espécies, Hypsiboas albopunctatus (Spix, 1824) (71 registros) e Physalaemus cuvieri 
Fitzinger, 1826 (2 registros). Hypsiboas albopunctatus vocalizou durante todos os meses, sendo o número de indivíduos menor em 
setembro e o pico em janeiro. Registramos dois tipos de canto em H. albopunctatus: de anúncio, composto por 3 tipos de notas 
(frequências dominantes de 2153,3 Hz, 2154,3 Hz e 2067,1 Hz) e canto territorial composto por um tipo de nota (frequência dominante 
2325,6 Hz). Os cantos de anúncio ocorreram no período chuvoso (novembro a março), fora deste período, os cantos territoriais 
predominaram. Em P. cuvieri foi registrado um tipo de canto de anúncio, caracterizado por uma série de pulsos com frequência dominante 
de 646 Hz. A frequência dominante do ambiente foi de 172.3 e a energia de 115 dB. 

Conclusão: A baixa riqueza de espécies em áreas urbanas é esperada, mas espécies generalistas e de ampla distribuição como 
(Dendropsophus minutus, Scinax fuscovarius, Leptodactylus labyrinthicus, Rhinella schneideri) não foram registradas por possível 
degradação do habitat. O pico de atividade acústica coincidiu com a atividade reprodutiva das espécies, mas com poucos indivíduos e 
nenhuma desova. Hypsiboas albopunctatus apresentou frequência dominante mais alta que registros feitos em Cocalzinho de Goiás 
(1501Hz, 1845Hz e 2075Hz para os cantos de anúncio). Devido à relação das características do canto com a atração de fêmeas, as 
alterações observadas podem ter impacto negativo na manutenção de populações em áreas urbanas. Estudos futuros são necessários para 
monitorar o sucesso reprodutivo de machos para compreender os impactos demográficos do ruído urbano nas populações. 

Palavras-Chave: Anuros, Cerrado, Bioacústica, Áreas urbanas 

Colaboradores: Renata D. Alquezar, Helga C. Wiederhecker 
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Mudanças na florística e na estrutura da vegetação lenhosa de um fragmento de cerradão localizado na 

Fazenda Água Limpa, UnB, DF 

Gabriel Carrijo Camargos 
Unidade Acadêmica: Departamento de Engenharia Florestal 
Instituição: UnB 
Orientador (a): ALBA VALERIA REZENDE 

Introdução: O cerradão é uma fitofisionomia do Cerrado que, apesar da sua pequena representatividade no bioma, possui flora rica, 
constituída de espécies típicas de cerrado sensu stricto, matas de galeria e matas mesofíticas de encostas ou de afloramentos calcários. 
Pode ser classificado como distrófico (solos pobres) ou mesotrófico (solos mais ricos), cada qual possuindo espécies características 
adaptadas a esses ambientes. Estudos sobre estrutura e composição florística de remanescentes de cerradão, bem como o monitoramento 
de sua vegetação ao longo do tempo, contribuem para o conhecimento desta importante fitofisionomia e servem de subsídios para 
projetos de conservação, uso sustentável da vegetação e recuperação de ambientes degradados. O objetivo deste estudo foi avaliar 
mudanças na composição florística e na estrutura da vegetação lenhosa em um fragmento de cerradão, localizado na Fazenda Água Limpa, 
UnB, DF, no período de 2004 a 2015, e indicar espécies potenciais para estocagem de carbono. 

Metodologia: O estudo foi realizado num fragmento de cerradão distrófico, de 4 ha, localizado na Fazenda Água Limpa/UnB/DF. Cinco 
parcelas permanentes de 0,1 ha, distribuídas aleatoriamente, foram alocadas no fragmento e mensuradas em 2004 e 2015. As espécies 
registradas foram agrupadas em espécies típicas de cerrado sensu stricto e espécies típicas de cerradão ou mata. Árvores pertencentes as 
espécies típicas de cerrado sensu stricto, vivas e mortas em pé, com DB = 5 cm foram etiquetadas com placas de alumínio, identificados 
botanicamente e diâmetro e altura registrados. Nas espécies típicas de cerradão ou mata, a mesma metodologia foi utilizada, mas, foi 
medido também o DAP. As espécies foram identificadas ao nível de espécie, gênero e família. Na análise da estrutura da vegetação foram 
avaliadas a densidade, a dominância e o índice de valor de cobertura, além do estoque de carbono. Equações alométricas específicas para 
o cerradão local foram utilizadas para estimar o estoque de carbono. 

Resultados: Em 2004, o cerradão da FAL-UnB apresentou 1.414 árv.ha-1 e 22,45 m².ha-1, distribuídas entre 60 espécies. Em 2015, a 
estrutura e composição florística do cerradão permaneceu similar, com 1.402 árv.ha-1 e 21,83 m².ha-1, distribuídas entre 57 espécies. 
Foram recrutadas 11 espécies e 9 desapareceram. Fabaceae se destacou entre as famílias. Schefflera macrocarpa, Emmotum nitens e 
Siphoneugena densiflora estão entre as espécies de maior valor de cobertura. Em 2004, o cerradão estocou 36,94 tC.ha-1 e em 2015 o 
estoque aumentou para 47,94 tC.ha-1, correspondendo a cerca de 0,5 tC.ha-1 sequestrado. Emmotum nitens foi a espécie que mais 
estocou carbono, mas, Tachigali vulgaris e Siphoneugena densiflora também apresentaram expressivos valores. A grande maioria das 
espécies do cerradão contribui muito pouco com o estoque de carbono da comunidade, mas, árvores mortas têm papel significativo já que 
ficaram entre as cinco primeiras populações que mais contribuíram com o estoque de carbono na área. 

Conclusão: O fragmento de cerradão da FAL-UnB apresenta flora rica que ao longo de 11 anos (2004 a 2015) não sofreu grandes 
alterações. Fabaceae se destacou na área por apresentar maior número de espécies. A estrutura da vegetação pouco alterou no período, 
com 1.400 árv.ha-1 e 22 m².ha-1, aproximadamente, valores estes similares aos registrados em outros fragmentos de cerradão. Emmotum 
nitens, Siphoneugena densiflora e Tachigali vulgaris estão entre as espécies com maior valor de cobertura na área e também se destacam 
pelo potencial em estocar carbono. O cerradão aumentou seu estoque de carbono em 11 anos, sequestrando cerca de 0,5 tC.ha-1. As 
espécies que mais sequestraram carbono no período foram Emmotum nitens e Tapirira guianensis e poderiam ser indicadas na 
recuperação de áreas degradadas e plantios que visem o seqüestro. As informações deste estudo são subsídios para o estabelecimento de 
estratégias de manejo, conservação e recuperação de áreas naturais ou perturbadas desta fitofisionomia. 

Palavras-Chave: Cerrado, espécies lenhosas, estoque de carbono, densidade de árvores 

Colaboradores: Gabriel Carrijo Camargos, Alba Valéria Rezende 
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A (In)visibilidade do meio.Thomas Struth: entre o museu imaginário e o museu idealizado 

Gabriel Couto Sampaio 
Unidade Acadêmica: Departamento de Artes Visuais 
Instituição: UnB 
Orientador (a): EMERSON DIONISIO GOMES DE OLIVEIRA 

Introdução: Este trabalho busca compreender a relação entre os espaços museais e a obra do artista alemão Thomas Struth. 

Metodologia: Traçando um lastro biográfico que compreende as origens do artista desde suas primeiras obras até uma análise mais 
específica sobre suas séries dedicadas aos museus e o público desses museus. Construindo um raciocínio que liga diversas fontes que 
versam sobre a obra do fotógrafo, o trabalho pretende ainda reconhecer leituras desviantes sobre as obras de arte por meio das diferentes 
sintaxes expositivas em que elas são inseridas. 

Resultados: É prudente afirmar que o fotógrafo conseguiu nos aproximar, mesmo que conceitualmente daquilo que parecia ser intocável. 
Expandiu as noções de perspectivas impressas nas telas, ampliando-as para além da imagem. Mesmo que brevemente, nos colocou num 
mesmo estado hierárquico. 

Conclusão: Struth articulou uma imagem que soube reconhecer a codificação institucionalizada, e os esforços que se imprimem nesse 
sentido, todavia, planificou as obras em uma situação que uniu o espectador e a imagem em uma mesma perspectiva. Somos aqueles que 
observam, mas por vezes também aqueles que servem de modelo. Resta ao espectador, definir as posições que ele deseja ocupar. 

Palavras-Chave: Thomas Struth, museus, fotografia, espectador. 

Colaboradores: Sem colaboradores. 
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A Responsabilidade Social da Empresa: uma análise da benefit rule como parâmetro de validade 

procedimental? 

Gabriel dos Reis Wanissang 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Direito 
Instituição: UnB 
Orientador (a): ANA DE OLIVEIRA FRAZÃO 

Introdução: A prática da Responsabilidade Social da Empresa, no contexto jurídico-empresarial brasileiro, conforme estabelecido no art. 
154 da Lei de Sociedades Anônimas, regula-se pelo parâmetro da presunção de benefício direto ou indireto a empresa – benefit rule – 
como qualificador da licitude das ações dos Administradores nesse fim. Defende-se que tal critério é juridicamente insuficiente para dar 
segurança aos agentes envolvidos. Desse modo, sustenta-se que o benefit rule, como alargador dos deveres fiduciários dos 
Administradores, por ser um parâmetro vago e subjetivo, falha no seu papel em exercer o devido controle sobre a discricionariedade da 
Administração frente ao princípio do business judgment rule. Assim, levanta-se também o questionamento sobre a necessidade de uma 
nova resposta procedimental ao problema. 

Metodologia: A metodologia utilizada para a pesquisa envolveu: a leitura da principal literatura envolvendo a Responsabilidade Social da 
Empresa no campo jurídico e administrativo, a análise da legislação pertinente ao caso, especialmente a Lei de Sociedades Anônimas, o 
exame do parâmetro do benefit rule no ordenamento norte-americano e inglês, e o estabelecimento dos principais problemas e soluções. 

Resultados: A Responsabilidade Social da Empresa está intrinsecamente ligada aos princípios da função social da propriedade e da 
empresa. Por outro lado, de modo distinto às alternativas que criam obrigações diretas ou condicionam a organização empresarial, a RSE 
abrange o campo de ações voluntárias da empresa em favor da sociedade e do meio-ambiente em que está inserida. Para tanto, as ações 
dos Administradores estão condicionadas à presunção de que tais práticas trarão benefícios diretos ou indiretos à empresa. 

Conclusão: Defende-se que é justamente o vazio normativo ex ante sobre a benefit rule o principal problema para a aplicação do instituto. 
O silêncio da lei sobre o campo de legalidade sem qualquer outro parâmetro de referência expande a insegurança jurídica na relação 
gerência-companhia.  Além disso, a inclusão de avaliações subjetivas diversas sobre a existência de um benefício indireto torna a situação 
passível de conclusões distintas sobre o mesmo fato. Afinal, qualquer ação em que a companhia investir, pela falta de conceituação 
normativa, pode ser compreendida de modo despertar algum benefício indireto, mesmo que suas proporções sejam imperceptíveis no 
curto prazo ou que atinjam um público reduzido. Dessa maneira, o parâmetro estudado se mostra insuficiente para controle e validade do 
instituto. 

Palavras-Chave: responsabilidade social da empresa, lei de sociedades anônimas, administração, função social da empresa, direito 
empresarial, governança corporativa. 

Colaboradores: Não houve 
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Interlocuções e desafios na Seção Psicossocial da Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal e Territórios: discussão dos dados, apresentação dos resultados e um breve paralelo 

com a saúde coletiva. 

Gabriel Dourado de Oliveira 
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade da Ceilândia 
Instituição: UnB 
Orientador (a): ERICA QUINAGLIA SILVA 

Introdução: A loucura está presente em todos os grupos sociais e sociedades, nas quais ela se configura na conduta inversa ao “normal” 
adotado por um grupo social. Como é dito por Michel Foucault, em seu livro Doença Mental e Psicologia, “a doença só tem realidade e 
valor de doença no interior de uma cultura que a reconhece como tal” (Foucault, 1954). O profissional da saúde coletiva atua como um 
mediador entre os ditos “loucos infratores” e os serviços de saúde. A partir de uma abordagem mais social e abrangente, o sanitarista 
coloca em prática a promoção da saúde desta população, ao verificar seus medos e anseios. A presente pesquisa visa dar existência a esta 
população que há muito tempo vem sendo calada e esquecida, para que se entenda a realidade em que vive. Entende-se que, para 
melhorar tanto o serviço como a prática profissional, deve-se conhecer as vivências das pessoas para que se possa traçar políticas que 
atentem para a real necessidade desta população. 

Metodologia: A presente pesquisa foi dividida em etapas. Primeiramente, foi feita uma revisão bibliográfica para se ter um maior 
conhecimento e imersão sobre o tema abordado. Adentrar uma instituição total não é fácil. A realidade dessas instituições é 
completamente diferente, como mostra a obra de Erving Goffman, “Manicômios, prisões e conventos”, uma das literaturas norteadoras 
desta pesquisa. A segunda etapa consistiu na análise dos processos judiciais e prontuários dos sentenciados que cumprem medida de 
segurança no Distrito Federal. Esta etapa de análise configurou-se em uma pesquisa de caráter quantitativo, realizada a partir de um 
instrumento de pesquisa que continha informações referentes à identificação dessas pessoas, como o sexo, a idade, a situação conjugal, a 
cor e a escolaridade, e à situação processual delas, como a incidência penal e o diagnóstico. 

Resultados: Cumprem atualmente medida de segurança no Distrito Federal 173 indivíduos. Desses, 76 (44%) estão na internação (69 
homens e 7 mulheres), 65 (38%) estão no tratamento ambulatorial (52 homens e 13 mulheres) e 32 (18%) estão na desinternação 
condicional (30 homens e 2 mulheres). Do total, foram analisados 164 processos e prontuários porque em 9 casos, concernentes a pessoas 
que cumprem medida de segurança na modalidade de internação, os processos não haviam chegado à Vara de Execuções Penais (1) ou 
estavam no Ministério Público (3), no Instituto Médico Legal (4) ou de posse do advogado do sentenciado (1). Os dados mostram que a 
idade média da população em medida de segurança é 38 anos. A maioria da população é solteira (81%), parda (76%) e tem ensino 
fundamental incompleto (61%). Em relação à incidência penal, a maior parte dos crimes (38%) foi cometida contra o patrimônio. Quanto 
ao diagnóstico, há uma prevalência dos transtornos mentais devidos ao uso de álcool e outras drogas (27%). 

Conclusão: A história dos manicômios judiciários e da psiquiatria no Brasil teve seus momentos nebulosos de grande descaso no cuidado e 
atenção às pessoas com transtornos mentais, sobretudo àquelas em conflito com a lei. Percebe-se, com os dados obtidos pela pesquisa, 
que o perfil daqueles que cumprem medida de segurança no Distrito Federal não é um perfil que foge à realidade da maioria da população 
brasileira. Dar existência a estes homens e mulheres alcunhados de loucos infratores, que perdem sua voz na sociedade, significa atentar 
para a efetivação do que está previsto na Lei 10.216/2001. Nesse sentido, o profissional da área da saúde coletiva, como um mediador para 
a implementação de programas de saúde e políticas públicas, deve atentar para o cuidado e a proteção desta população que há muito 
tempo vem sendo esquecida. 

Palavras-Chave: Manicômios Judiciários, Loucos Infratores, Loucura, Sociedade, Saúde Coletiva 

Colaboradores: Andressa Palmeira, Mônica Oliveira, Rian Pessoa, Sthefânya Moreira e Isadora Bonifácio 
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O efeito da Conectividade Social no Perdão 

Gabriel Fontenelle Micas 
Unidade Acadêmica: Departamento de Psicologia Social e do Trabalho 
Instituição: UnB 
Orientador (a): RONALDO PILATI RODRIGUES 

Introdução: Atualmente, muito se conhece sobre a importância e os efeitos que a conectividade social e a solidão tem em diferentes áreas 
da saúde do ser humano. Apesar disso, existe uma falta de clareza conceitual e operacional sobre esses fenômenos. Principalmente sobre a 
relação entre esses dois consctructos e, também, com a necessidade de pertencimento. Na prática de pesquisa da área, está implícito que 
a conectividade social é um oposto bipolar da solidão. Por exemplo, existem estudos em que, para estudar um constructo, se inverte os 
resultados da escala do outro. No entanto, tal pressuposto ainda não foi testado empiricamente, podendo promover uma acumulação de 
estudos em dados não verificados. Sendo assim, o objetivo desse estudo é descrever a relação entre conectividade social, solidão e 
necessidade de pertencimento. 

Metodologia: A amostra foi composta por 328 participantes universitários, sendo 233 mulheres, com idade variando de 18 à 65, média de 
24,6 anos, com desvio padrão de 8,6 anos. Os questionários consistiam em dados sociodemográficos, a saber, idade, sexo e status de 
matrimônio, assim como uma escala para cada respectiva variável. A primeira foi a Escala de Conectividade Social de 7 itens traduzida, 
associado a uma escala Likert de 5 pontos e a=0,81. A segunda foi uma versão em português da escala revisada UCLA de solidão, com 20 
itens, uma escala de frequência variando de “nunca” para “sempre” e a=0,90. A terceira é também uma versão em português da Escala de 
Necessidade de Pertencimento, com 10 itens associados a uma escala Likert e a=0,72. 

Resultados: Observou-se uma correlação negativa e significativa entre a conectividade social e solidão, r1=-0,80, p<0,001, apresentando 
um r²=0,645, ou seja, 64,5% de variância compartilhada entre tais variáveis. Com intervalo 95% de confiança variando de -0,84 à -0,76. 
Ainda, a correlação entre conectividade social e necessidade de pertencimento é próxima de zero, r=0,07, p=0,18. Também, a correlação 
entre solidão e necessidade de pertencimento é baixa, r=0,00, p=0,93. 

Conclusão: Pode-se concluir que, da maneira em que a escala de solidão é utilizada na área, é possível considerar tais constructos como 
opostos bipolares, tendo em vista que o valor de correlação mínimo explicitado no estudo foi de 0,8. É importante ressaltar que, mesmo 
apresentando tal nível de correlação, a variância compartilhada entre essas variáveis é de 64,5%, sendo questionável a prática de inversão 
de valores de uma escala para se medir o outro constructo. Além disso, não se encontrou correlação entre esses dois constructos e a 
necessidade de pertencimento. Por conseguinte, as implicações teóricas desse estudo se resumiram em uma maior clareza na relação 
entre esses 3 constructos. 

Palavras-Chave: Conectividade social, solidão, necessidade de pertencimento 
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Modelo de Tarifação On-Demand para Nuvens Federadas: Estudo de Caso BioNimbuZ. 

Gabriel Fritz Sluzala 
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Orientador (a): ALETEIA PATRICIA FAVACHO DE ARAUJO VON PAUMGARTTEN 

Introdução: Ultimamente tem-se observado uma mudança na forma de interagir com os serviços e as aplicações. O paradigma (ainda sob 
evolução) de cloud computing (ou computação em nuvem) fornece serviços e aplicações por meio da Internet com a promessa de 
capacidade infinita e modelos de serviço do tipo pay-per-use. Dessa forma, nota-se que o ambiente de nuvem computacional é motivado 
por aspectos comerciais, onde grandes empresas criam estratégias de mercado com interesses nos lucros. Tipicamente, os serviços nas 
demais plataformas distribuídas (clusters de computadores ou grids computacionais) quando são cobrados usam uma taxa fixa por serviço, 
enquanto que os usuários dos serviços oferecidos nas nuvens são cobrados pelo modelo pay-per-use. A proposta do modelo pay-per-use é 
avaliar o que cada aplicação consome da infraestrutura, e cobrar apenas pelo consumo de cada usuário, pois muitas aplicações não usam a 
mesma capacidade de processamento, de armazenamento ou de recursos de rede. Sendo assim, 

Metodologia: Inicialmente, o aluno realizou estudos teóricos sobre computação em nuvem, plataforma de nuvem federada, acordos de 
nível de serviço (Service Level Agreements - SLA), modelos de tarifação e a plataforma BioNimbuZ . Em seguida, o aluno realizou uma 
detalhada revisão da literatura sobre modelos de tarifação para nuvens computacionais. Após a revisão feita, o estudo foi dividido nas 
seguintes etapas: definir como seria obtida transparência na tarifação, definir um mecanismo para obter as informações relacionadas aos 
preços e às taxas das máquinas virtuais, fornecidas pelas nuvens, de forma programática, e, por último, implementar um mecanismo para 
gerenciar as contas dos usuários. 

Resultados: Com este trabalho foi possível definir uma arquitetura completa para o modelo de tarifação a ser adotado pela plataforma de 
nuvem federada BioNimbuZ. O modelo proposto cumpriu o requisito de tornar o serviço de tarifação da nuvem federada único e 
transparente em relação à cobrança de valores e às taxas definidas pelas métricas de nuvens diferentes. Além disso, notou-se que a 
integração do modelo de tarifação proposto ao BioNimbuZ foi fácil e eficiente, pois adotou-se os repositórios do Apache ZooKeeper. O uso 
desse repositório facilitou a disponibilização das informações relativa aos valores das máquinas virtuais, bem como suas características 
gerais, ao diversos elementos que compõem a nuvem federada. 

Conclusão: Com o modelo de tarifação proposto neste trabalho, foi possível obter um mecanismo integrado ao BioNimbuZ capaz de 
realizar a tarifação dos usuários, bem como a obtenção das informações de todas as nuvens integradas à federação de maneira totalmente 
transparente. Além disso, os resultados iniciais indicam que o modelo de tarifação proposto não embutiu nenhuma sobrecarga ao tempo 
de execução da aplicação. Contudo, alguns aspectos desse modelo devem sofrer uma evolução com os trabalhos futuros, pois a plataforma 
BioNimbuZ deve adotar o Apache Curator (Apache Software Foundation) como mecanismo de administração da nuvem. Assim, o 
mecanismo de persistência dos dados obtidos deve ser alterado, valendo-se de um banco de dados coletivo no Curator, de forma que todo 
tipo de informação compartilhada, não só a obtida pelo modelo de tarifação proposto neste trabalho, possa ser disponibilizada para os 
diversos módulos do BioNimbuZ, melhorando a troca de informação entre esses. 

Palavras-Chave: Computação em Nuvem, Nuvem Federada, BioNimbuZ, Modelo de Tarifação. 
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Interface de voz para controle de robôs 

Gabriel Frutuoso Pereira Araujo 
Unidade Acadêmica: Departamento de Engenharia Elétrica. 
Instituição: UnB 
Orientador (a): GEOVANY ARAUJO BORGES 

Introdução: Antes dos seres humanos começarem a usar a escrita como instrumento de comunicação, a fala já era utilizada. Robôs que 
fossem capazes de falar e entender os humanos é um dos sonhos dos pesquisadores da área de robótica. Neste trabalho, foi pensado no 
seguinte problema, como fazer um robô aceitar comandos via língua falada e responder os comandos. Como possível solução, pode-se 
adquirir a fala humana a partir de um microfone e procurar qual a melhor combinação de palavras para aquela fala, identificada quais são 
as palavras pode-se procurar qual a resposta e transforma-la em uma estrutura capaz de ser reproduzida por um alto-falante. 

Metodologia: Pode-se dividir o sistema de fala em três partes, a primeira será o reconhecimento da fala, a segunda o processamento das 
palavras, a terceira a síntese da resposta. Na primeira parte foi usada a biblioteca Sphinx, desenvolvida pela Universidade Carnegie Mellon, 
que é capaz de capturar áudio, processar e reconhecer a fala. Essa biblioteca identifica pontos de interesse na onda de áudio, que o ajuda a 
procurar pela melhor palavra ou conjunto de palavras que correspondem aquele áudio. Para a pesquisa de resposta foi implementada uma 
máquina de estados para identificar quais os comandos falados e suas respectivas respostas. Já para a síntese de voz, foi usado o sistema 
Festival da Universidade de Edinburgh, capaz de transformar um conjunto de palavras em uma onda capaz de ser reproduzida por alto 
falante. Esses três sistemas foram unidos usando o ROS, um sistema operacional para robôs, e testado em um dos robôs do LARA. 

Resultados: Como resultado do experimento, obteve-se as respostas do reconhecedor, a do sistema de busca e a do sistema de síntese. 
Como esperado o sistema de reconhecimento foi capaz de reconhecer os comandos falados ao robô e também outras falas do ambiente, a 
máquina de estados foi capaz de pesquisar a resposta coerente ao comando reconhecido e também delimitou quais falas eram válidas, 
dado que o reconhecedor é capaz de reconhecer qualquer fala. O sistema de síntese demonstrou que é possível fazer com que o robô fale 
com a resposta dada pela máquina de estados. 

Conclusão: Um robô capaz de entender seres humanos no nível de fala traz a possibilidade de pessoas leigas usarem esses robôs em 
tarefas, por exemplo, domésticas.  Os módulos implementados demostraram a possibilidade de isso acontecer em um futuro próximo. Os 
experimentos obtidos mostraram a eficiência das técnicas e das bibliotecas aqui utilizadas. 

Palavras-Chave: Natural language Processing, Robot Audition System, Sound Synthesis, Speech Recognition. 
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Elaboração de nanopartículas magnéticas modificadas com polímeros para remoção de bisfenol em 

efluentes 

Gabriel Lopes dos Santos 
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Orientador (a): MARCELO HENRIQUE SOUSA 

Introdução: Os poluentes orgânicos emergentes se destacam por se tratarem de determinados compostos químicos, presentes numa 
variedade de produtos comerciais, que não são usualmente monitorados ou ainda não possuem legislação regulatória específica. Algumas 
dessas substâncias podem interferir no funcionamento do sistema endócrino e nas funções fisiológicas dos hormônios, agindo 
principalmente, como desreguladores endócrinos, trazendo assim disfunções ao sistema endócrino e reprodutivo de seres humanos e 
animais, como abortos espontâneos, distúrbios metabólicos e, até mesmo, neoplasias malignas. O bisfenol A (BPA), de nome científico 2,2-
bis (4-hidroxifenil) propano, é um desses desreguladores e é um intermediário químico largamente usado na indústria. Diante desses 
aspectos, esse trabalho propõe a elaboração de nanopartículas magnéticas modificadas para remoção desse contaminante em água de 
efluentes e/ou para otimização de metodologias na determinação do BPA nessas amostras. 

Metodologia: As nanopartículas magnéticas de Fe3O4 foram preparadas pelo método de cooprecipitação em meio alcalino e em seguida 
recobertas com citrato ou com quitosana. As partículas sintetizadas foram caracterizadas por difração de raios X (DRX), microscopia 
eletrônica de transmissão (MET) e espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR). A eficiência de remoção do BPA 
em amostras padrão e amostras de efluentes foi avaliada em função dos parâmetros concentração do nanocompósito e pH ótimo, pela 
técnica de espectroscopia de absorção molecular no visível (UV-Vis) após separação magnética. 

Resultados: Foram obtidas nanopartículas de Fe3O4 do tipo espinélio, cuja estrutura cristalina foi confirmada e diâmetro médio de 10 nm 
determinado por DRX. Por MET, foram observadas nanopartículas aproximadamente esféricas com diâmetro de 9,3 ± 2 nm. A técnica de 
FTIR permitiu investigar a efetividade da modificação por citrato e quitosana, mostrando que após modificação, as nanopartículas 
passaram a ter grupamentos carboxilato e amina, respectivamente. Para sistemas contendo 10 mg de nanopartículas por 50 mL de 
poluente a pH = 7, o processo de adsorção alcança o equilíbrio em menos de 5 minutos, seguindo um modelo de Langmuir com capacidade 
de adsorção maior que 99% para soluções contendo 50 ppm de BPA, utilizando os três tipos de nanopartículas: sem cobertura, com citrato 
e com quitosana. Entretanto, a ordem de afinidade pelo BPA foi quitosana, citrate e sem cobertura. Além disso, após três ciclos de 
reutilização, as nanopartículas apresentaram eficiência maior que 90 %. 

Conclusão: Mais especificamente, esses resultados sugerem que essas nanopartículas modificadas são bastante efetivas e 
economicamente viáveis como nanoadsorventes para descontaminação de soluções contendo BPA e apresentam a vantagem de poderem 
ser manipuladas externamente por um campo magnético em ciclos de reutilização. 

Palavras-Chave: nanopartículas magnéticas, bisfenol-A, remediação ambiental 
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APLICAÇÃO PÓS-COLHEITA DE FOSFITO PARA CONTROLE DA ANTRACNOSE EM GOIABA DE CULTIVO 

ORGÂNICO E CONVENCIONAL 

Gabriel Ribeiro Costa Sousa 
Unidade Acadêmica: Departamento de Fitopatologia 
Instituição: UnB 
Orientador (a): LUIZ EDUARDO BASSAY BLUM 

Introdução: Este trabalho apresentou como objetivo principal gerar conhecimento e tecnicas para o controle da antracnose pós-colheita 
da goiabeira. A principal meta de projeto é a redução do uso de fungicidas tradicionais para controle de doenças pós-colheita da goiabeira. 
Para tal propõem-se tratamentos alternativos como através de compostos químicos menos agressivos ao ambiente e que possam 
enquadrar-se dentro do sistema orgânico de produção de goiaba. Tais técnicas poderiam atuar diretamente sobre o patógeno, induzir 
resistência no produto vegetal, melhorar as qualidades físico-químicas, aumentar o período de armazenamento e reduzir a antracnose pós-
colheita da goiaba em frutos oriundos de produção convencional e em frutos oriundos de produção orgânica. Portanto se propos a imersão 
pós-colheita em fosfitos (K) dos frutos. 

Metodologia: Isolados de Colletotrichum gloeosporioides foram obtidos através de isolamento direto. Em câmara de fluxo, condições 
assépticas adequadas, auxílio de estilete esterilizado e depois foram colocadas em placas de Petri contendo meio (BDA) tradicional à 50% 
mantidas em câmaras de crescimento por 15 dias sob 12h de luz à 25ºC. O isolado obtido foi denominado ‘1508’, que foi multiplicado 
cortando-se discos de aproximadamente 0,5cm² de diâmetro e colocando em várias placas de Petri contendo meio de cultura BDA 50%, 
mantendo em câmaras de crescimento sob 12h luz/dia por sete dias. A Inoculação foi feita através de palitos em cinco pontos 
eqüidistantes de cada uma das 28 goiabas, em condições assépticas adequadas em diferentes concentrações de Fosfito de K, testemunha, 
e fungicida tradicional, em sete dias foram feitas análises de: Porcentagem de perda de massa fresca, diâmetro das lesões, firmeza, pH, 
sólidos solúveis totais e acidez titulável. 

Resultados: Não houve diferença significativa entre os tratamentos para as variáveis avaliadas. As concentrações de fosfito não foram 
suficientes para reduzir significativamente os sintomas da antracnose. Os diâmetros das lesões apresentaram uma média de 1,5 cm de 
diâmetro, a porcentagem de perda de massa fresca foi em média 24,5%, a firmeza em média 1,30Kgf/cm², a média de sólidos solúveis 
totais foi 8,8 à 25ºBrix, o pH foi em média 4 e a acidez titulável foi 0,66% e as goiabas tiveram em média 11 lesões. 

Conclusão: Conclui-se que os tratamentos nas diferentes concentrações de Fosfito de K / 20min, não foram suficientes para que a doença 
fosse reduzida. Isso indicou a necessidade de se efetuar uma combinação maior de concentrações de fosfito por vários períodos de 
tratamento. 

Palavras-Chave: Colletotrichum gloeosporioides, pós-colheita, Fosfito de Potássio, Porcentagem de perda de massa fresca, número de 
lesões, firmeza, acidez titulável, pH, sólidos solúveis totais 
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Tratamento de tumor de Ehrlich: avaliação da eficácia de equipamentos indutores de 

magnetotermocitólise 
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Orientador (a): ZULMIRA GUERRERO MARQUES LACAVA 

Introdução: O câncer de mama é o mais frequente entre as mulheres, sendo a causa mais comum de morte por câncer em mulheres. O 
principal desafio em seu tratamento é a destruição específica das células tumorais sem que ocorram danos às células sadias. Neste 
contexto, a magnetohipertermia (MHT) surge como uma alternativa promissora. Consiste no aquecimento induzido por nanopartículas 
magnéticas (NPM) expostas a um campo magnético externo de frequência alternada. O calor gerado tem o efeito de destruir 
seletivamente as células tumorais, uma vez que são mais suscetíveis ao aumento de temperatura que as células normais. Em consonância, 
o objetivo deste plano de pesquisa foi testar a biodistribuição de NPM e sua eficácia em promover a MHT para o tratamento de tumor de 
mama em camundongos. Como modelo experimental foi escolhido o já bem estabelecido tumor de Ehrlich, uma neoplasia de origem 
epitelial maligna, correspondente ao adenocarcinoma mamário de camundongos. 

Metodologia: O tumor de Ehrlich foi implantado por via subcutânea na região superior da cabeça de camundongos fêmeas da linhagem 
Swiss (60-120 dias, 35-50g). Os experimentos foram feitos em animais anestesiados. Os procedimentos experimentais foram realizados 48 
horas após a implantação do tumor, uma vez ao dia durante três dias consecutivos e envolveram tratamentos com MHT, usando o fluido 
magnético à base de NPM recobertas com citrato (NPcit). Após a administração do NPcit, os animais foram expostos a campo magnético de 
frequência alternada produzidos por dois diferentes equipamentos. Após eutanásia, ocorrida 24h após a última secção de MHT, os tumores 
e órgãos foram retirados, fixados, desidratados, diafanizados e emblocados em parafina. Cortes de 2 ou 5 µm foram montados em lâminas 
coradas pelos métodos de hematoxilina – eosina (H&E) e pelo método de Perls (Perls, 1967) associado ao vermelho rápido nuclear, 
posteriormente analisadas em microscópio de luz Carl Zeiss. Axion Vision 4,8,2SP1. 

Resultados: Testes de genotoxicidade e citotoxicidade evidenciaram biocompatibilidade da amostra NPcit. Os resultados do eritrograma e 
também os do leucograma não apresentaram diferenças significativas nos vários grupos experimentais. Nos grupos tratados com NPcit, os 
cortes de fígado, baço, rim e cérebro apresentaram-se sem alterações morfopatológicas, tais como anormalidades celulares, infiltrados 
inflamatórios, necrose, apoptose, hemorragias, metástases, ou comprometimento estrutural dos tecidos e órgãos. Quanto à 
biodistribuição das NPM, foram observados aglomerados de NPM no fígado, baço e rim. O tumor de Ehrlich apresentou, 48 horas após a 
inoculação das células tumorais, desenvolvimento adequado para os testes de MHT. A MHT realizada com dois equipamentos 
(Magnetherm obtido comercialmente e outro de desenvolvimento próprio) levou à redução expressiva do tumor de Ehrlich e aumento de 
necrose. A necrose foi maior com o uso do equipamento desenvolvido pelo grupo. 

Conclusão: Em acordo com resultados anteriores, a análise histológica dos órgãos revelou ausência de toxicidade da amostra NPcit. Da 
mesma forma, o teste de micronúcleo nas células da medula óssea revelou que a amostra NPcit não apresenta genotoxicidade. Estes 
resultados denotam a biocompatibilidade de NPcit. O tumor de Ehrlich apresenta crescimento acelerado. Entretanto, os testes de MHT 
iniciados 48 horas após implantar as células do tumor de Ehrlich por via subcutânea na região superior da cabeça dos animais foram 
facilitados por dois fatores: visualização do tumor e obtenção de tumores com dimensões adequadas à avaliação da eficácia do 
tratamento. De relevância, os procedimentos de magnetohipertermia causaram necrose e redução significativas do tumor de Ehrlich. Os 
dados sugerem que a MHT produz resultados terapêuticos desejados sem os efeitos adversos da terapia convencional, viabilizando 
avanços no tratamento do câncer de mama. 

Palavras-Chave: Nanopartículas magnéticas, Câncer de mama, Magnetohipertermia, Necrose, Biocompatibilidade. 
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Ativismo Institucional – movimentos sociais e o Ministério das Cidades 

Gabriel Rolemberg Serwy 
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Introdução: O presente estudo busca entender e clarear um pouco mais a dinâmica do ativismo institucional tendo como estudo de caso o 
cotidiano de trabalho de funcionários do Ministério das Cidades. Nessa análise, procura-se avançar em três questões centrais referentes ao 
conceito ainda em construção do ativismo institucional: 1) Existem de fato causas pelas quais diferentes atores do ministério atuam que 
vão além de seus interesses diretamente individuais?, 2) Se existem, de onde provêm o interesses desses atores em atuarem em prol de 
tais causas?, e por fim, 3) Quais são as variáveis que interferem positiva e negativamente na autonomia dos atores na perseguição dessas 
causas em seu cotidiano de trabalho? O Ministério das Cidades em particular mostra-se bastante interessante para os fins propostos, pois a 
recente mudança em seu quadro de funcionários que levou a uma maior presença de servidores concursados em detrimento daqueles 
provenientes de movimentos sociais – os quais formavam grande part 

Metodologia: O método escolhido para a análise do fenômeno em questão foi, como já referido, o estudo de caso, tendo como objeto os 
funcionários Ministério das Cidades. Ao longo do trabalho realizado em 2014 e 2015, foram realizadas cinco entrevistas semiestruturadas 
com atores de diferentes Secretarias e departamentos do Ministério. Não houve a intenção de se definir amostras representativas da 
proporção dos funcionários do ministério. Tampouco se considerou necessária a utilização de pré-requisitos para a escolha de possíveis 
atores para a entrevista. 

Resultados: As opiniões e interpretações dadas pelos funcionários do Ministério a respeito de suas convicções pessoais, de suas trajetórias 
pessoais e profissionais e de seus ambientes de trabalho oferecem alguns indicativos aos problemas colocados. Identifica-se, em primeiro 
lugar, a presença em maior ou menor nível de causas públicas perseguidas pelos entrevistados. Estas, por sua vez podem ter origem tanto 
em contextos já esperados, como a experiência prévia dessas pessoas em organizações da sociedade civil, como a partir de outras 
experiências, tais quais o tipo de criação em família dos atores ou situações criadas após ingressarem no próprio Ministério. Também as 
situações que podem auxiliar ou dificultar a relativa autonomia dos funcionários para defenderem suas convicções no trabalho variam 
entre os entrevistados, sendo citados fatores como perfis específicos de secretários, a maior estabilidade e segurança que possuem os 
servidores concursados e o impacto de um maior conhecimento das áreas 

Conclusão: A análise feita, ainda que de caráter extremamente preliminar, traz alguns indicativos que desmistificam, de certa maneira, a 
imagem do burocrata de médio escalão amplamente difundida como um funcionário cuja função é apenas a reprodução e execução de 
ordens superiores. Com a identificação de convicções de interesse público nas falas dos entrevistados e de comportamentos que os 
mesmos buscam ter a partir das ideias que possuem, é ressaltado aqui um aspecto ativista dos funcionários públicos, muitas vezes 
ignorado pela literatura corrente. Por outro lado, a presença observada pelos entrevistados de diferentes situações que os favorecem ou 
dificultam a execução de práticas em prol das ideias que acreditam deixa em evidência uma complexidade presente em instituições do 
Estado costumeiramente também pouco observada. Para que os indicativos tomados neste estudo possam ser sustentados com mais 
concretude, são necessárias outras abordagens com às quais se possa comparar os resultados encontr 

Palavras-Chave: Ativismo institucional, burocracia, relações Estado-sociedade civil 

Colaboradores: Lucas Amaral (doutorando), Paula Ayume Osakabi 
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Consenso ou individualismo? Os processos de decisão do STF sob uma perspectiva crítica 

Gabriel Rubinger Betti 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Direito 
Instituição: UnB 
Orientador (a): JULIANO ZAIDEN BENVINDO 

Introdução: A pesquisa objetiva analisar o processo decisório do Supremo Tribunal Federal nas ações de controle abstrato de 
constitucionalidade. Busca-se discutir, a partir de uma perspectiva crítica suscitada pelas teorias da deliberação, de que maneira o processo 
decisório pode influenciar a decisão final do Tribunal e qualidade dos julgamentos da Corte. 

Metodologia: Primeiramente, realizou-se um levantamento bibliográfico com o objetivo de aprofundar o debate teórico em torno das 
teorias da deliberação. Em seguida, foi realizada uma análise detalhada do Regimento Interno do STF, especialmente aos dispositivos que 
regulamentam o processo decisório das ações de controle abstrato de constitucional. Finalmente, realizou-se uma análise crítica dos 
limites e possibilidades do processo decisório a partir do substrato teórico. 

Resultados: Diversos aspectos do processo decisório do Supremo Tribunal Federal podem ser considerados problemáticos, quando se 
questiona a real capacidade de produção de decisões colegiadas e a existência de um debate das questões apresentadas à Corte. Entre 
eles, pode-se destacar a escrita individual de votos, a possibilidade de pedidos de vista e a debilidade do debate na sessão plenária, o que 
aponta para um individualismo exacerbado por parte do STF. 

Conclusão: A legitimidade de uma Corte Constituição depende, entre outras coisas, da sua capacidade de deliberação racional. Decisões 
colegiadas, tomadas de forma racionalmente deliberativa, produzem resultados melhores que decisões individuais. No entanto, percebe-se 
que o processo e as práticas decisórias do STF são excessivamente individualistas, o que prejudica a qualidade de suas decisões e, 
consequentemente, a legitimidade destas. 

Palavras-Chave: Supremo Tribunal Federal, Processo Decisório, Deliberação. 

Colaboradores: - 

 

  



 

  38   

Vol. 2 

 
Investigação in vitro sobre a atividade anti-fúngica e anti-helmíntica da Mentha piperita e do óleo 

essencial da Pterodon emarginatus 

Gabriela Alves Costa 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ciências da Saúde 
Instituição: UnB 
Orientador (a): ELEUZA RODRIGUES MACHADO 

Introdução:  

Metodologia:  

Resultados:  

Conclusão:  

Palavras-Chave:  

Colaboradores:  
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Integração Multidimensional: novas lideranças políticas e regionalismo pós-liberal na América do Sul 

Gabriela Andrea Hermosilla Goncalves 
Unidade Acadêmica: Instituto de Relações Internacionais 
Instituição: UnB 
Orientador (a): ROBERTO GOULART MENEZES 

Introdução: O presente trabalho busca entender o novo ciclo de integração na América do Sul, que por meio de novas lideranças políticas e 
de um cenário  internacional propício, questionou a lógica  pré-existente implementada na década  de 1980. Assim, busca-se entender o 
que é a nova fase do pós-regionalismo ou regionalismo pós-liberal, no qual o processo integracionista enfrenta novos desafios. 

Metodologia: A pesquisa possui um enfoque conceitual, com uma revisão  bibliográfica  de autores relevantes, considerando trabalhos 
mais recentes assim como artigos essenciais para a compreensão do tema. Aponta-se para um panorama geral da história da integração  
na região, para em seguida se compararem as diferenças  atuais. Para tal, foram também  feitos levantamentos de dados e documentos 
oficiais em sítios  da internet e em publicações  dos próprios  governos e dos processos de integração existentes na região , assim como 
notícias  veiculadas pelos meios de comunicação. 

Resultados: A partir do estudo realizado, foi possível compreender as distintas categorias pelas quais a América do Sul passou nos últimos 
anos no que concerne o regionalismo e a integração. 

Conclusão: Por meio da presente pesquisa, foi possível delinear a nova fase integracionista da América do Sul, ao se entender quais fatores 
endógenos e exogenos colaboraram para uma guinada de ruptura com a lógica  integracionista de regionalismo aberto pré-existente, é  
concluído  também  que o processo de integração  é  resiliente e que conquistou grandes avanços  nos últimos  anos, devido à  nova fase 
pós -liberal. 

Palavras-Chave: regionalismo aberto, integração  sul-americana, novas lideranças , regionalismo pós hegemonico, regionalismo pós -
liberal. 

Colaboradores: não há 
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Os pensadores clássicos e os riscos de anomia dos Estados divididos 

Gabriela Andrea Hermosilla Goncalves 
Unidade Acadêmica: Instituto de Relações Internacionais 
Instituição: UnB 
Orientador (a): EIITI SATO 

Introdução:  

Metodologia:  

Resultados:  

Conclusão:  
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Os solitários tem mais falsas memórias de palavras sociais e emocionais? 

Gabriela Campelo Cavalcante 
Unidade Acadêmica: Departamento de Processos Psicologicos Básicos 
Instituição: UnB 
Orientador (a): GOIARA MENDONCA DE CASTILHO 

Introdução: Dados empíricos mostram que solitários são mais alertas para informações com carga social, sugerindo diferenças no 
processamento de estímulos sociais. O presente estudo pretende avaliar se pessoas mais solitárias alocam mais recursos atencionais a 
palavras sociais (e.g., amizade) em oposição a palavras não sociais (e.g, caneta), concorrendo para maiores taxas de reconhecimento das 
palavras sociais. Porém, pessoas mais solitárias poderiam apresentar maiores taxas de falsas memórias devido à ativação semântica 
(priming) de palavras relacionadas, aspecto não monitorado ou consciente do processamento de palavras organizadas em redes. 
Adicionalmente, pretende-se investigar o efeito da valência das palavras sociais e não sociais sobre a memória, sendo esperado um efeito 
facilitador para taxa de reconhecimento e falsas memórias em função da carga emocional negativa, a qual demandaria maiores recursos 
atencionais para seu processamento. 

Metodologia: Em um estudo preliminar foram coletadas normas de sociabilidade para 174 palavras, julgadas em uma escala de 1 (nada 
social) a 9 (totalmente social). As palavras selecionadas se tornaram as palavras-críticas, para as quais foram mapeadas outras palavras 
relacionadas semanticamente, compondo categorias de palavras sociais positivas e negativas e não-sociais positivas e negativas, com 3 
conjuntos para cada categoria. O estudo principal obteve 77 participantes e foi conduzido com grupos de alunos. O procedimento incluiu 
duas fases: a) Fase de estudo: foram apresentadas 12 listas de palavras, os conjuntos semânticos das palavras críticas, sem a inserção de 
qualquer palavra crítica, b) Fase de Teste: os participantes deveriam reconhecer as palavras que foram apresentadas previamente, sendo 
agora inseridas as palavras críticas, um conjunto de palavras apresentadas previamente e um conjunto de palavras novas. Em seguida, os 
participantes respondiam à Escala UCLA de Solidão (versão 3). 

Resultados: O número de falsas memórias foi contabilizado pela soma dos falsos reconhecimentos para cada categoria de palavra-críticas. 
Assim, contaram-se falsas memórias sociais positivas, sociais negativas, não-sociais positivas e não-sociais negativas. Para a comparação 
dos níveis de solidão, dividiu-se a amostra em duas, sendo a primeira metade com os menores níveis de solidão e a segunda metade com 
os maiores níveis. Por meio de testes-t, não foram detjavascript:enviarRespostaQuestionario()ectadas diferenças entre os mais e menos 
solitários para nenhuma das categorias de falsas memórias das palavras-críticas. 

Conclusão: Tendo em vista os mais variados fatores que afetam a memorização, seria interessante coletar mais dados que possam fornecer 
controle estatístico e experimental de variáveis intervenientes, como por exemplo uma medida de base de desempenho de memória. A 
obtenção de normas de palavras, como foi feito nesse trabalho, auxilia a prática do controle experimental e estatístico, e é uma 
contribuição metodológica deste estudo. A hipótese inicial deste trabalho não foi corroborada, o que pode realmente se dar pela ausência 
do efeito da solidão em falsas memórias de palavras sociais. Estudos futuros são sugeridos para investigar essa possibilidade. 

Palavras-Chave: Solidão, Falsas Memórias, Palavras Sociais, Valência. 

Colaboradores: Não houve colaboradores. 
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Efeitos da solidão no comportamento prosocial: Solitários ajudam mais por buscarem reconexão social? 

Gabriela Campelo Cavalcante 
Unidade Acadêmica: Departamento de Psicologia Social e do Trabalho 
Instituição: UnB 
Orientador (a): RONALDO PILATI RODRIGUES 

Introdução: A solidão sinaliza que nossas interações sociais não estão satisfatórias, e há evidências de que ela motiva o solitário a 
reestabelecer laços sociais. Os comportamentos prosociais promovem vínculo social, e esperar-se-ia que solitários fossem mais prosociais a 
fim de se revincularem. Entretanto, a solidão também predispõe a percepção dos estímulos sociais como negativos e/ou ameaçadores. 
Dessa forma, ora os solitários tendem a se comportar mais prosocialmente, por buscarem revinculação, ora tendem a ser menos 
prosociais, evitando interações. Que contextos determinam em que direção a solidão influencia o comportamento prosocial? A 
possibilidade segura de reconexão social poderia ser um fator determinante. Esse trabalho, portanto, investigou se indivíduos solitários 
seriam mais prosociais quando houvesse a possibilidade real de reconexão social com outra pessoa. Para isso, foi necessário adaptar uma 
medida explícita e uma implícita de solidão. 

Metodologia: O primeiro estudo adaptou a Escala UCLA de Solidão versão 3 (UCLA 3) para o português. Nesse estudo, 326 participantes 
responderam à UCLA 3 e a outros instrumentos para aferir validade convergente. O segundo estudo desenvolveu o Teste de Associação 
Implícita de Solidão (TAI-S), como uma forma de medir solidão indiretamente. Além do TAI-S, os 112 participantes responderam também à 
UCLA 3. O terceiro estudo investigou a influência da possibilidade de reconexão no comportamento prosocial de solitários e contou, até o 
momento, com 9 participantes. Primeiramente, os participantes respondiam ao TAI-S e à UCLA 3. Em seguida eles deveriam jogar um jogo 
no qual se pode doar recursos para o outro jogador, que na verdade é o próprio computador. Para manipular reconexão social, havia duas 
condições intra-sujeito, uma na qual o participante acredita jogar com pessoas aleatórias e outra na qual acredita jogar com outro 
participante da pesquisa, e que eles se encontrariam em seguida para trabalhar em 

Resultados: A UCLA 3 apresentou boa confiabilidade (a = 0,92) e evidências consistentes de validade convergente. Análises fatoriais 
exploratórias e confirmatórias corroboraram a estrutura unifatorial da escala. O TAI de Solidão apresentou confiabilidade razoável (a = 
0,69) e não se correlacionou com a UCLA 3, o que é comum entre medidas explícitas e implícitas do mesmo construto, mas deve ser 
futuramente explorado. Para a análise do terceiro estudo, subtraiu-se o número de doações ao suposto participante da pesquisa do 
número de doações para jogadores aleatórios. Assim, escores maiores significariam maior ajuda ao outro participante da pesquisa. 
Nenhuma das medidas de solidão predisse significativamente maior ajuda ao outro participante. 

Conclusão: Tanto a Escala UCLA de Solidão, versão 3, quanto o Teste de Associação Implícita de Solidão parecem ter sido adequadamente 
adaptados para a língua portuguesa, mas são necessários novos estudos que avaliem melhor a relação entre eles. Os resultados do terceiro 
estudo não corroboraram com a hipótese inicial, o que pode ser pela inexistência do efeito, ou pela necessidade de ajustes no método. 
Destaca-se nesse plano de trabalho a contribuição metodológica para estudos sobre solidão, tendo em vista que a adaptação de um 
instrumento explícito e um implícito permitirão mais investigações no âmbito nacional e tornam possíveis investigações mais profundas 
sobre os efeitos da solidão no comportamento humano. 

Palavras-Chave: Solidão, Comportamento Prosocial, Reconexão, Psicologia Social 

Colaboradores: André Rabelo 
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Perfil profissional e tendências contemporâneas do trabalho dos assistentes sociais supervisores de 

estágio vinculados ao Departamento de Serviço Social da UnB 

Gabriela Cristina Pereira da Silva 
Unidade Acadêmica: Departamento de Serviço Social 
Instituição: UnB 
Orientador (a): REGINALDO GUIRALDELLI 

Introdução: Esta pesquisa objetiva analisar as condições de trabalho e saúde de assistentes sociais supervisores de campo de estágio 
vinculados ao Departamento de Serviço Social da UnB, considerando o atual contexto de transformações no mundo do trabalho que tem 
provocado rebatimentos na saúde física e mental dos trabalhadores, inclusive dos profissionais de Serviço Social. As transformações 
ocorridas no mundo do trabalho nos últimos decênios provocam alterações substantivas na relação capital/trabalho de maneira a atender 
os preceitos da lógica reprodutiva ampliada do capital e desencadear inúmeros agravos à saúde e à vida dos trabalhadores. Isso também 
ocorre com os assistentes sociais, pois tal realidade também têm provocado inúmeros agravos para suas condições de trabalho e saúde. 
Esses profissionais vivenciam formas precárias, inseguras e intensificadas de trabalho em um quadro de expansão da terceirização do 
trabalho e de descontinuidade na prestação de serviços sociais. 

Metodologia: A metodologia da pesquisa é de natureza quanti-qualitativa. Inicialmente foi feito levantamento bibliográfico e revisão da 
literatura sobre a temática de pesquisa. Em seguida, por meio de levantamento de dados junto à Coordenação de Estágio do 
Departamento de Serviço Social da UnB, foi feito um mapeamento quantitativo de profissionais que são supervisores de campo de estágio 
vinculados à Universidade, que possibilitou o levantamento do número de profissionais/supervisores de campo de estágio. Com o 
mapeamento quantitativo de profissionais, foi enviado por correio eletrônico o questionário online (elaborado na plataforma Google) para 
participação na pesquisa, com apresentação da proposta de estudo aos sujeitos participantes seguindo os preceitos éticos da pesquisa. Os 
participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Os questionários, aplicados na primeira fase da pesquisa, 
foram elaborados seguindo os objetivos da pesquisa. 

Resultados: Com base no levantamento de dados da Coordenação de Estágio do Departamento de Serviço Social da UnB, sobre o 
quantitativo de supervisores de estágio, havia no 1º semestre de 2015, 54 profissionais vinculados ao processo de supervisão, o que 
consideramos 100% dos sujeitos para participarem da pesquisa. O questionário foi enviado para os 54 e-mails dos supervisores e destes, 
42% responderam, o que subsidiou a análise e corresponde a amostra. Os resultados obtidos foram: 75% dos respondentes já precisou se 
afastar e/ou se ausentar do trabalho por motivos de saúde, sendo que 66% se afastaram por motivos de adoecimento decorrente do 
trabalho, 54% destes já pensaram em mudar de profissão, 79% avaliam o cotidiano de trabalho como desgastante, 62% alegam que há 
exigência para o cumprimento de metas, somente 33% trabalham em regime de 30 horas semanais, o que é revelador, tendo em vista a 
legislação do CFESS que estipula a jornada de 30 horas para o trabalho de assistentes sociais. 

Conclusão: Com isso, observa-se que o assistente social, como trabalhador assalariado, está submetido às prerrogativas da reestruturação 
produtiva e do neoliberalismo e, por isso, sofre e adoece em um contexto de precarização e violação dos direitos humanos. A pesquisa 
revelou condições precárias de trabalho caracterizadas pela intensificação, sobrecarga e extensas jornadas, cumprimento de metas e 
produtividade, dentre outros processos que incidem em agravos à saúde e adoecimento de assistentes sociais. 

Palavras-Chave: Trabalho, Precarização, Serviço Social, Saúde, Adoecimento. 

Colaboradores: Contamos com a colaboração da coordenação de estágio do Departamento de Serviço Social da Universidade de Brasília 
(UnB) no que se refere ao fornecimento do quantitativo de supervisores de estágio e os seus respectivos contatos eletrônicos. 
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Caminhos da alimentação viva na cidade de Brasília/DF 

Gabriela Cunha dos Santos 
Unidade Acadêmica: Departamento de Antropologia 
Instituição: UnB 
Orientador (a): ANDRÉA DE SOUZA LOBO 

Introdução: O presente estudo tem como objetivo entender as categorias que perpassam o nicho de mercado consumidor de alimentos 
vegetarianos e naturais, e realizar diálogo entre o consumo e noções de tempo, estilo de vida, sustentabilidade e demais relações 
inauguradas a partir do consumo dos alimentos nestes estabelecimentos. A partir do trabalho de campo em restaurante do gênero na 
cidade de Brasília/DF, durante o ano de 2014, percebe-se, então, caracteres identitários, simbólicos e representativos que perpassam a 
cozinha, o caixa e a praça. O alimento se relaciona com o significado de saúde e esta, por sua vez, ultrapassa a esfera fisiológica para 
abarcar noções emocionais e espirituais. Para isto, ele é pensado além de um viés nutricional, no qual suas propriedades físico-químicas 
são tão importantes quanto seu potencial de gerar um bem-estar através das técnicas implementadas em seu preparo, sempre 
aproximado ao máximo do gênero de alimentação viva. 

Metodologia: Para a realização desta pesquisa foi realizado: (i) levantamento bibliográfico sobre o tema durante todo o processo de 
estudo, (ii) trabalho de campo com observação participante com produção de diário de campo, técnica já instaurada na Antropologia, (iii) 
entrevistas semi-estruturadas com os interlocutores – clientes e trabalhadores do local –, que foram posteriormente transcritas e 
analisadas, a fim de se buscar categorias correlatas com as dinâmicas de consumo e, (iv) aplicação de questionários por meio virtual entre 
os clientes do restaurante.  A finalidade da metodologia empregada é a de se buscar um contexto tanto geral quanto específico das 
relações sociais implicadas no processo-objeto do estudo, ou seja, nos significados do comer dentro de um espaço social delimitado. 

Resultados: Apesar das categorias encontradas no segmento de mercado estudado serem semelhantes a uma noção ampla de bem-estar, 
percebe-se que os caminhos para que a alimentação se aproxime desta percepção são amplos, se relacionando tanto espacialmente como 
processualmente com esta. Percebe-se uma preocupação com o cultivo, o que localiza o alimento em seu processo produtivo, com o 
preparo, localizando a noção de bem-estar na cozinha, com sentimentos provocados pela ingestão, localizando o bem-estar na praça.   Um 
outro aspecto encontrado pelo estudo é a noção de saúde se relacionando com concepções para além da física, fazendo com que a 
preocupação com uma alimentação saudável seja pautada em critérios afetivos e também espirituais. Considerando que se trata de um 
eixo de mercado voltado para uma proposta contra-hegemônica de consumo – ainda que haja críticas à adaptação capitalista – a 
abordagem holística da alimentação é, de certa forma, corroborante com este contexto social. 

Conclusão: O presente trabalho se insere em um debate contínuo acerca da relação humana com os produtos e o lugar de consumo de 
refeições, ou seja, com os restaurantes que frequentam e os alimentos que ingerem, dentro de um contexto urbano e que, mesmo 
enquanto não-humanos do processo, possuem agencialidade determinada e são capazes de configurar relações sociais. Ou seja, o ser 
humano realiza, com o seu alimento, uma relação social que se relaciona com categorias diversas da vida moderna como saúde, bem-estar, 
produção, tempo, estilo de vida. Uma vez que a alimentação é constituída também de construtos socioculturais em um contexto que é 
homogeneizante ao passo que é distintivo, a vida em uma metrópole impulsiona cidadãos para restaurantes, e, em busca de consumir 
aquilo que os forma enquanto indivíduos, constroem uma vida simbólica junto aos lugares que frequentam, buscando realizar, pelo 
consumo, sua felicidade imaginada (CAMPBELL, 2001, P.74). 

Palavras-Chave: Consumo, Comida natural, Alimentação, Sustentabilidade, Consumo responsável, Risco Alimentar 

Colaboradores: Orientadora: Andréa de Souza Lobo Membro da equipe: Bruna Pratesi 
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Construção de clone infeccioso de Tomato blistering mosaic virus e estudo de replicação do vírus 

Gabriela Dantas Ribeiro Stival Fontoura 
Unidade Acadêmica: Departamento de Biologia Celular 
Instituição: UnB 
Orientador (a): TATSUYA NAGATA 

Introdução: O projeto tem como objetivo observar a localização das proteínas virais do Tomato blistering mosaic virus (ToBMV, 
Tymovirus), a partir da construção de clones em vetor binário fusionado a eGFP e eYFP com posterior realização de agro-infiltração em 
folhas e avaliações observados em microscópio confocal a laser para o estudo de replicação do vírus. 

Metodologia: Baseando-se em predição de tradução de poliproteína por meio de ferramenta de bioinformática de alinhamento de 
sequências proteicas, sítios de clivagem poderão ser deduzidos e primers construídos para o isolamento de cada sequência nucleotídica 
para as proteínas participantes no processo de replicação como RNA polimerase dependente de RNA (RdRp) e Helicase viral. Estes genes 
foram amplificados por PCR utilizando DNA polimerase de autocorreção (Phusion DNA polymerase, NEB) a partir de clones de cDNA 
específicos, digeridos com enzimas de restrição e clonados em vetor plasmidial Gateway pENTR 2B (Invitrogen). Após a confirmação da 
perfeita clonagem por sequenciamento, os genes foram subclonados em vetor de expressão de fusão com proteínas fluorescentes 
(pK7GWF2, eGFP e pK7GWY2, eYFP) (Ghent University, Belgica) por recombinação utilizando LR clonase (Invitrogen). Após a confirmação 
das sequencias clonadas, as construções foram agro-inoculadas em folhas de N. benthamiana. As folhas inocula 

Resultados: Usando microscopia confocal foi possível confirmar os resultados gerados pelas análises por bioinformática. Sinais de 
fluorescência originados da GFP (pK7WFG2-HEL) foram visualizados principalmente em cloroplastos de células de Nicotiana benthamiana. 
A autofluorescência dos cloroplastos causada pelos pigmentos de clorofila foi visualizada em vermelho. 

Conclusão: Como conclusão este trabalho visa o estudo da localização sub-celular das proteínas helicase de ToBMV e gera novos 
resultados no estudo do mecanismo de replicação viral dos tymovírus 

Palavras-Chave: Tymovirus, cloroplasto, replicação, 

Colaboradores: Rosana Blawid Raquel Medeiros Vasques Bonnet 
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Estudo das correlações entre características biométricas dos frutos e produção de óleo de populações 

naturais  de macaúba 

Gabriela de Oliveira Volpato 
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade do Gama 
Instituição: UnB 
Orientador (a): MARIA VITORIA DUARTE FERRARI TOME 

Introdução: O processo de extração da macaúba e separação de seus componentes  revela a possibilidade do aproveitamento integral dos 
produtos do fruto, com baixa geração de resíduos, visto que todos os produtos finais podem ser aproveitados. É necessário o 
desenvolvimento de programas de melhoramento genético com a macaúba no intuito de elevar a produtividade da espécie e preservar e 
recuperar os recursos naturais (Manfio et al., 2012). Desse modo, com a implantação de um sistema de produção sustentável, viabiliza-se a 
exploração industrial (. Dessa forma, este relatório buscou estabelecer correlações entre os características fenotípicas e morfológicas e 
estimar o rendimento de óleo de polpa e amêndoa em relação a elas. O conhecimento dessa diversidade é de grande importância para 
prever o potencial produtivo das populações de macaúba e para seleção de frutos com alta qualidade de óleo, visando programas de 
melhoramento genético e sua aplicação na geração de energia. 

Metodologia: O trabalho foi dividido em três etapas, sendo elas denominadas em etapas I, II e III. Na primeira etapa realizou-se a o 
levantamento de literatura e revisão bibliográfica. A segunda etapa do projeto baseou-se na coleta de amostras e sua preparação e a 
realização do experimento de caracterização biométrica desses. A Terceira etapa do projeto consiste em conclusões juntamente com a 
realização do experimento de extração de lipídios a partir do Extrator de Soxhlet. Na Biometria permite a caracterização física do fruto. A 
partir disso, selecionou-se 25 frutos de dois locais distintos no distrito federal.O material utilizado para a medir o diâmetro dos frutos foi 
um paquímetro simples. O experimento de soxlet tem como objetivo principal determinar o teor de lídios de  uma amostra do mesocarpo 
do fruto da macaúba. Procurou-se dados secundários que fornecessem informações confiáveis sobre a possibilidade de relacionar 
características fenotípicas e morfológicas da palmeira de macaúba com a capa 

Resultados: O experimento da biometria dos frutos foi realizado no laboratório de Engenharia Florestal com o auxilio do professor de 
Engenharia Florestal, Eleazar Volpato. Os resultados desse experimento são apresentados na tabela 01. Após a realização do experimento 
de Sohxlet que está com data marcada para o dia 24/07/2015 no laboratório de Engenharia Florestal da Universidade de Brasília, deve-se 
primeiramente determinar a massa inicial da amostra que segundo a norma NBR-89743 determina aproximadamente de 5g a 10g de 
amostra. 

Conclusão: Na caracterização biométrica, etapa II do projeto, obteve-se valores superiores na amostra correspondente ao Centro de 
Convenções Ulisses Guimarães quando comparada aos resultados do Campus Darcy Ribeiro. Esses resultados levam a uma hipótese que no 
experimento de Extração de Lipídios pelo Extrator de Soxhlet terá uma maior quantidade de óleo na amostra correspondente do Centro de 
Convenções. Se feita a identificação das espécies, o que vai além do projeto, haverá uma identificação precisa de qual a melhor espécie 
para a produção de óleo. A partir da etapa III que terá realização no dia 24/07/2015 no laboratório de Engenharia Florestal da Universidade 
de Brasília a finalização do projeto com os os seus devidos cálculos, terá-se conclusão final do projeto de biometria e correlação 
matemática dos frutos de macaúba 

Palavras-Chave: características biométricas, aproveitamento energético da macaúba, biocombustível de macaúba. 
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Recuperação sensório-motora e capacidade de uso da extremidade superior paréntica após AVC. 

Gabriela de Sousa Martins 
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Orientador (a): LEONARDO PETRUS DA SILVA PAZ 

Introdução: Introdução: O Acidente Vascular Encefálico (AVE) atualmente é uma das doenças que mais incapacitam fisicamente pessoas no 
mundo. O AVE pode determinar deficiências sensório-motoras, a redução da quantidade de uso do membro superior parético (MSP) em 
atividades cotidianas e ainda pode levar a um quadro de manifestação clínica do chamado desuso aprendido, prejudicando assim o quadro 
funcional do paciente, uma vez que o desuso pode ocasionar deficiências músculo esqueléticas. Objetivo deste estudo foi verificar a 
relação entre o nível de deficiência sensório-motor e a quantidade e a qualidade de uso da extremidade superior parética. 

Metodologia: Metodologia: A pesquisa foi delineada com um estudo longitudinal, analítico e observacional do tipo teste clínico. 
Participaram da pesquisa 5 pacientes hemiparéticos após AVC, sendo quatro do sexo feminino e apenas um ao sexo masculino, com média 
de idade de 58,6 anos (±27,10). O uso do MSP em atividades cotidianas foi avaliado em sessão única pelos instrumentos: Motor Log 
Activity (MAL), o qual é baseado em auto-relato e pela escala Amount Activity Use Test (AAUT) o qual é avaliado objetivamente por um 
examinador. Para avaliação do nível de deficiência sensório-motor foi usada a Escala de Desempenho Físico de Fugl-Meyer (FMA). As 
escalas MAL e AAUT foram realizadas nas condições forçada e espontãnea. Na condição espontânea o paciente realiza atividades sem 
receber orientação e sem saber que está sendo avaliado e filmado para permitir a avaliação do uso natural e espontâneo do membro 
superior em atividades cotidianas. Enquanto na condição de uso forçado, o paciente recebe orientação pa 

Resultados: Resultado: O grau de deficiência sensório-motor foi amplamente variável entre os pacientes da amostra estudada, sendo 
constituída por pacientes com hemiparesia, leve, moderada e severa, sendo que a média da FMA observada foi de 51,2 pontos (±25,82). 
Conforme esperado, os pacientes com maior nível de deficiência sensório-motor apresentaram menor pontuação nas escalas AAUT e MAL. 
Foi observado ainda uma alta correlação entre a escala de FMA e a pontuação da MAL na condição forçada apenas (r>0,9 com p=0,05). 

Conclusão: Discussão/Conclusão: O nível de uso da extremidade superior parética mensurado pelo auto-relato (MALf) esteve relacionado 
ao grau de deficiência sensório-motor apenas na condição forçada, condição na qual o paciente responde se seria capaz de utilizar o 
membro afetado em suas Atividades de Vida Diárias (AVD’S), após ter realizado tentativas de uso conforme protocolo da pesquisa. A 
dificuldade do paciente em perceber a capacidade de uso da extremidade superior parética em suas AVD´s podem indicar uma importante 
janela terapêutica que deve ser confirmada por ensaios clínicos com enfoque no aumento do uso espontâneo do MSP nas atividades 
cotidianas. 
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Descrição de um tipo de predicado nominal comum ao Mehnaku, Xokleng e Krahô 
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Introdução: Parte-se do princípio de que há relações primitivas em toda língua. Elas possuem orações transitivas e intransitivas e 
funcionam em termos de três categorias distintas: A, S e O, que ocorrem da seguinte maneira: A – Agente. Prototipicamente denota o 
controlador ou instigador da atividade descrita pelo verbo, O – Objeto transitivo. Prototipicamente denota o participante afetado pela 
atividade descrita pelo verbo, S – Sujeito intransitivo. O único argumento nuclear de uma oração intransitiva. A partir da combinação 
destas categorias, Dixon (1994) implica sintaticamente três tipos de alinhamento: a chamada classe pivot, as que ocorrem em línguas com 
referência alternada e as que não ocorrem em nenhum dos dois casos. Se considerarmos essa abordagem unicamente, não podemos 
explicar o que ocorre nos predicados nominais existenciais das três línguas em pauta. 

Metodologia: O presente estudo partiu da investigação dos contextos em que os predicados existenciais ocorrem nas três línguas, assim 
como na análise nas suas respectivas  estruturas internas. Foram consideradas algumas das propostas metodológicas e abordagens 
teóricas sobre ergatividade e cisões de alinhamento encontradas em DIXON (1979, 1994). 

Resultados: Assim como no Krahô, Xokléng e no Xikrín, os núcleos dos predicados existenciais são nomes que se comportam como se 
fossem absolutos, pois parecem não ocorrem em relações de determinação nominal. A sua estrutura interna é diferente  dos demais tipos 
de predicado, sendo o elemento que corresponderia ao sujeito em outras línguas é complemento de uma posposição. 

Conclusão: A comparação nos permitiu identificar as correspondências recorrentes e quais os pontos divergentes, mas também nos ajudou 
a entender o tratamento diferenciado que essas línguas dão ao núcleo desses predicados. Apesar da forma de alinhamento não ser a 
mesma em todas as línguas, há uma semelhança muito grande na suas respectivas estruturas. 
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Introdução: O Circuito Elétrico Global é um modelo terrestre que relaciona o campo elétrico com a geração de corrente na baixa 
atmosfera, ionosfera e magnetosfera. Essa relação associa ao sistema solo-ionosfera, um enorme capacitor esférico que é carregado 
devido a tempestades, onde estão envolvidas correntes com milhões de ampères gerando uma corrente vertical pela coluna resistiva da 
atmosfera. Associado a esse modelo, é possível mencionar os eventos atmosféricos transientes que são fluxos de plasmas que ocorrem de 
diversas formas, essas formas irão depender das condições da região do topo da nuvem onde suas formas podem variar em forma de jatos 
ou até mesmo em formas de streamers. Esses fenômenos ocorrem entre o topo da nuvem e a ionosfera, logo depois de uma descarga 
elétrica causada pelos raios durante uma tempestade. Desta forma, neste trabalho realizaremos um estudo detalhado do Circuito Elétrico 
Global, e utilizaremos o modelo mais bem aceito para cada fenômeno para tentar entender o qua 

Metodologia: Diversos processos que ocorrem abaixo, entre e acima das tempestades podem ser descritos a partir do uso de PSpice – 
software disponível para a solução de problemas de eletrônica em engenharia – que foram utilizados a fim de propor uma forma 
complementar para o modelo inicialmente proposto por M. Rycroft em 2007. O modelo de circuito proposto é baseado em um circuito DC, 
onde os elementos que representam as áreas de clima equilibrado são dados por uma resistência de clima equilibrado RCE e uma 
capacitância de clima equilibrado CCE. E os elementos que representam áreas de tempestades são utilizados baseando-se nos efeitos de 
descarga de um raio individualmente. Assim, modela-se a produção de diferentes descargas elétricas, utilizando as resistências RTi e as 
capacitâncias CTi. Já o circuito RLC que fora acoplado ao circuito DC através de uma resistência, é modelo utilizado para modelar a 
magnetosfera como parte do CEG, a fim de entender como ocorre o acoplamento elétrico e magnético en 

Resultados: Para o circuito RLC, foi possível observar que o comportamento do circuito assemelha-se ao comportamento da magnetosfera 
pelo uso de PSpice, onde foi possível reproduzir um circuito com as mesmas características físicas da magnetosfera. O mesmo foi feito para 
o circuito DC, circuito que descreve o comportamento da baixa atmosfera, entretanto, foi acoplado a ele com o auxílio de uma resistência o 
circuito RLC para que fosse possível observar um comportamento mais próximo da realidade do CEG. Foi observado que a indutância 
possui um papel muito importante e determinante para o comportamento da onda que se observa ao acoplar osciloscópios aos 
componentes do circuito quando possui altos valores. Entretanto, quando se aplica ao circuito a indutância previamente calculada a partir 
dos valores para campo magnético e corrente, é possível enfim, observar que o valor da indutância no circuito pode ser considerado 
desprezível. 

Conclusão: O estudo do circuito elétrico global tem avançado drasticamente nos últimos 50 anos. Desta forma, com o intuito de integrar 
todo o conhecimento sobre o assunto que está disponível na literatura, foi possível estudar a interação que um circuito RLC possui, e como 
isso altera o comportamento do circuito DC. 
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Sistema de indicadores socioambientais de transporte rodoviário 
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Introdução: Os stakeholders têm aumentado sua demanda informativa, tendo em vista a ocorrência de escândalos corporativos e a 
crescente regulação do mercado, como a Lei Sarbanes-Oxley. Assim, a evolução da importância do disclosure socioambiental levou a um 
aumento no interesse por pesquisas neste campo, pois o tema está associado aos conceitos de evidenciação e transparência. O disclosure 
descreve a disposição de uma entidade em divulgar informações sob sua salvaguarda que versem sobre o funcionamento e resultados do 
seu negócio nas mais diversas áreas (econômica, social, ambiental).  A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) estabeleceu, 
conforme Resolução nº 1.773/2006 da entidade, que as informações contábeis das concessionárias de transporte ferroviário de cargas 
deveriam ser padronizadas na forma do Manual de Contabilidade do Serviço Público de Transporte Ferroviário de Cargas e Passageiros 
(ANTT, 2012). Enquanto isso, o Banco Central do Brasil criou a Resolução Nº 4.327, de 25 de 

Metodologia: O trabalho foi desenvolvido a partir da análise de conteúdo nos disclosures das empresas de transporte e nos bancos 
comerciais.  Foi gerado um índice de performance social corporativa (PSC)  que é uma adaptação do KLD. Por se tratar de uma referência 
internacional, o KLD tem sido estudado por diversos autores. O referido índice avalia sete dimensões qualitativas do desempenho social 
das empresas: Comunidade, Governança Corporativa, Diversidade, Relação com Funcionários, Meio Ambiente, Direitos Humanos e 
Produto.  O índice PSC também é composto por 7 dimensões de negócios que compõem um número de indicadores, que pode ser de dois 
tipos: positivos - também denominados pontos fortes - ou negativos – pontos preocupantes ou fracos (MANESCU, 2011). Os componentes 
dos indicadores dimensionais podem mudar a cada período, mas todos são avaliados da mesma maneira. A presença de daquele ponto 
forte ou fraco naquela empresa será registrado como 1 enquanto a ausência será registrada como 0. Em se 

Resultados: No setor de transporte:   A empresa ALLMN manteve um índice estável durante o período, variando entre 0,04 e 0,07. Entre 
2008 e 2009, houve uma melhoria nos indicadores de meio ambiente, fruto da resolução de pendências judiciais ambientais. No mesmo 
período, houve uma queda de rendimento na empresa em decorrência da queda nos investimentos em capacitação e aumento nos 
acidentes por falha humana. Já entre 2009 e 2010, verificou-se uma melhoria nas relações com funcionários, com a reversão do quadro do 
ano anterior, contudo houve uma deterioração da dimensão governança corporativa, devido a não publicação de dados sobre o 
desempenho socioambiental. A ALLMP, assim como todas as empresas do grupo ALL, não publicou o balanço social em 2010 e não o 
substituí por nenhum outro tipo de publicação que facilitasse o acesso aos dados socioambientais da empresa.  A ALLMO teve uma 
ascendente do seu índice de PSC entre 2008 e 2009, de 0,17 para 0,25, e em 2010 teve uma queda para 0,06. A maior inf 

Conclusão: Com relação aos desempenhos das empresas de transporte, o acompanhamento das alterações no índice indicou que as 
entidades do setor de transporte ferroviário de cargas mantêm uma regularidade com relação às suas políticas socioambientais. Isto não 
significa que suas externalidades positivas e negativas serão sempre proporcionais ao discurso de responsabilidade propagandeado. Um 
alto nível de PSC depende de um esforço da entidade e muitas vezes a eficiência da ação empreendida pode ser decisiva para alcançar o 
resultado esperado. O desempenho das empresas bancárias apresentou um índice em geral maior que 0,5, o que mostra um interesse real 
pela Política Socioambiental e a preocupação tanto com o futuro das pessoas quanto com o da própria empresa. Pode-se perceber 
também por um lado uma medida de combate a corrupção mais efetiva, o que pode estar causando a descoberta de novos casos e as 
medidas cabíveis. Por outro lado, vê-se o crescente desemprego na área e um número de reclamações el 
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Os professores em início de carreira: o perfil dos ingressantes a partir do concurso de 2010. 
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Introdução: Inicio de carreira é algo, que na maioria das vezes, é difícil e inesperado, isso porque, trabalhar em algo que nunca realizou ou 
que possui pouca experiência não é simples, já que, durante o trabalho podem surgir situações das quais não ouve uma preparação ou a 
mesma não foi suficiente para a resolução, é necessário ter e elaborar boas estratégias pedagógicas, para não desistir.   É um período 
confuso e cheio de dúvidas, onde o profissional não possui plena certeza se a escolha feita foi a mais adequada, com isso, muitos desistem 
antes até mesmo de tomarem posse em seus concursos, com é o caso do concurso de professor do DF, onde muitos atos são tornados sem 
efeito, devido a não apresentação para a posse. Assim, é necessário pesquisar sobre a questão do professor iniciante, pois, são 
profissionais que por momentos se sentem confusos e nervosos, com todas as situações que surgem, são ocasiões de sentimento de 
abandono, por terem que preparar as aulas e resolver problemas de sala sozi 

Metodologia: A pesquisa foi realizada por meio de levantamentos quantitativos dos decretos pesquisados no Diário oficial do DF (DODF), 
referentes aos nomeados, exonerados e atos sem efeitos dos recém-concursados da rede pública de educação do DF, a partir do ano de 
2010 até 2014, durante esses anos, foram realizados dois concursos para o cargo de atividades, ou seja, professor efetivo . O estudo tem 
como objetivo analisar por meio dos decretos de posse e atos sem efeito encontrados nos DODF, o quantitativo de professores iniciantes 
que assumiram o concurso ou não tomaram posse a fim de traçar um perfil quantitativo das características de sexo, professores por área e 
o total de empossados e desistência geral e por área que permitirá uma análise do professor iniciante no DF, bem como questões 
referentes a atratividade docente.   Por meio dos dados encontrados nesses editais elaboramos tabelas, que foram feitas no programa 
Microsoft Excel, cada dado encontrado no DODF era separado por área de atuaçã 

Resultados: Perfil dos ingressantes  Buscamos conhecer o perfil dos recém ingressos na secretaria de educação do DF, por meio da analise 
dos editais de convocação, nomeação, ato sem efeito, dos concursos referentes aos concursos realizados nos anos de 2010 até 2014.  
Análise do concurso de 2010 O concurso de 2010 foi realizado pela banca avaliadora Universa, escolhida pela secretaria da educação do 
DF, ofertando 400 vagas para o cargo efetivo de professor, da carreira Magistério Público, foi publicado no dia 7 de junho de 2010 no DODF 
n° 107, por meio do edital normativo n° 01/2010 da secretaria de planejamento, orçamento e gestão (seplag), teve um total de 35.777 
inscritos, destes 17.569 eram para candidatos disputando para o cargo de professor de atividades  (40 horas).Essa alta concorrência pode 
ser justificada pela atratividade que a carreira docente no DF possui, isso porque os salários são os maiores da categoria, com isso, muitos 
profissionais preferem prestar concurso para a capital, do 

Conclusão: Por meio do presente artigo foi possível analisar as questões que permeiam um professor em início de carreira, analisando-os 
por meio de pesquisas realizadas nos DODF, onde conseguimos levantar dados importantes para a educação, como a quantidade de 
profissionais que tomaram posse, aqueles que desistiram de tomar posse, os dados referentes a quantidade de posse por área e sexo. Com 
a pesquisa conseguimos compreender como se inicia a fase de inserção na docência, e suas respectivas marcas na identidade e no estilo do 
educador, onde ajuda a forma a sua característica profissional ao longo de sua carreira, isso foi possível devido às análises realizadas, por 
meio de citações de autores importantes para a educação e pela própria pesquisa.  Essas questões são relevantes para educação, já que, 
influenciam na qualidade do ensino prestado no estado, o DF mesmo que possua um dos melhores salários e ensino do pais, ainda precisa 
de melhorias, já que, muitos educadores desistem de suas carreira 
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Introdução: A demanda pela carne de ovinos jovens (cordeiros) tem aumentado significativamente, principalmente nas capitais e grandes 
centros do território nacional, proporcionando uma preocupação da cadeia produtiva da ovinocultura em atender consumidores que estão 
cada vez mais exigentes, adquirindo produtos cárneos de qualidade comprovada e com padronização. O confinamento é um sistema de 
terminação que proporciona aumento na escala de produção, melhor retorno sobre o capital investido e a obtenção de cordeiros com 
idade variando de 5 a 6 meses de idade. No entanto, é necessário um estudo da viabilidade econômica, pois o custo operacional pode ser 
elevado, sendo que a alimentação representa em torno de 75% dos custos de produção nesse sistema de criação. Objetivou-se avaliar a 
influência do fornecimento de uma dieta contendo pellet comercial e grãos de milho inteiro sobre o desempenho produtivo de cordeiros 
terminados em confinamento. 

Metodologia: O experimento foi realizado no Centro de Manejo de Ovinos (CMO/FAL/UnB). Utilizou-se 20 cordeiros de peso médio de 16 
kg e 3 meses de idade, alojados em baias individuais e distribuídos em dois tratamentos: 1) dieta contendo silagem (25%) e concentrado 
(75%) a base de farelo de soja e milho e 2) dieta contendo pellet comercial (15%) e grão de milho inteiro (85%). Os cordeiros foram 
pesados no início do experimento e no final de cada período experimental (25 dias) a fim de monitorar o ganho de peso dos mesmos.  Os 
animais foram abatidos com peso vivo médio de 35 kg. Após o abate, a região entre a 12ª e 13ª costelas foi seccionada e o músculo 
“Longissimus dorsi” exposto, onde determinou as medidas de comprimento (A) e altura (B) do músculo, com auxílio de uma régua, para 
calcular a área de olho de lombo (AOL) pela fórmula: AOL = (A/2 + B/2) * p. Em seguida, realizou a mensuração da espessura de gordura 
subcutânea (EG) com o auxílio de um paquímetro e a AOL utilizando grade quadriculada. 

Resultados: Não houve diferença estatística (P>0,05) para os pesos iniciais e os pesos ao abate (final), para a AOL grade, AOL calculada e 
para a espessura de gordura (EG), sendo que apresentaram médias de 18,86 kg para peso inicial, 34,79 kg para o peso ao abate, 15,09 cm² 
para a AOL mensurada com auxílio da grade quadriculada, 13,64 cm² para a AOL calculada e 1,16 mm para a espessura de gordura 
subcutânea. As dietas influenciaram (P<0,05) apenas a variável ganho médio diário (peso), sendo que os animais alimentados com pellet 
comercial acrescido com grão inteiro de milho apresentaram médias superiores (250,59 g/dia) aos cordeiros que receberam silagem de 
milho e concentrado à base de farelo de milho e soja (217,97 g/dia). Vale ressaltar que os ganhos de peso, assim como as áreas de olho de 
lombo estão de acordo com os encontrados na literatura para cordeiros terminados em confinamento. 

Conclusão: A ração contendo pellet comercial e grão de milho inteiro apresenta uma excelente alternativa para o manejo alimentar de 
cordeiros terminados em confinamento, por proporcionar ganhos de pesos diários satisfatórios, assim como o desenvolvimento adequado 
da área de olho de lombo, que possui alta correlação com rendimento de carcaça e cortes nobres. 

Palavras-Chave: área de olho de lombo, ganho de peso, gordura de cobertura, ovinos 
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análise quimica e estrutural de complexos de cobre (III) com semicarbazonas 

Gabriela Sousa Liarte 
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Introdução: O estudo e análise química de complexos de metais de transição com ligantes bioativos vêm sendo amplamente estudados nos 
últimos tempos devido à grande importância que eles podem ter no combate a diversas doenças. Isto aliado ao fato de que diversos metais 
de transição tem funções reguladoras importantes no organismo vivo, faz com que o estudo destes tipos de compostos seja interessante e 
extremamente necessário.  Alguns estudos feitos com as semicarbazonas, classe de ligantes utilizados neste trabalho, mostram que elas 
são ligantes bioativos com potencial de ação anticonvulsivante, anti-hipertensiva e antibacteriana. Na literatura também já foram 
reportados inúmeros estudos com o cobre que comprovam sua importância inestimável para o controle de sistemas biológicos, 
principalmente na regulação da estrutura e função das proteínas. 

Metodologia: Primeiramente, os ligantes derivados de semicarbazida foram sintetizados por reações de condensação em refluxo. Com os 
produtos foram realizadas diferentes reações de complexação com sais de cobre, visando obter monocristais ideais para a análise de 
difração de raios X de monocristal e elucidação das estruturas cristalizas e moleculares inéditas.    Então, como a obtenção de um 
monocristal não é simples, foram feitas inúmeras reações, sempre mudando o método de desenvolvimento delas. Diferenciou-se, então, o 
solvente, o sal de cobre utilizado, o tempo de reação, as temperaturas utilizadas e etc. Por fim, obteve-se um monocristal ideal que foi 
possível a caracterização por difração de raios X. 

Resultados: Com a pesquisa, após as inúmeras reações de complexação, foi possível obter um complexo inédito de cobre(I). Para a 
obtenção dele, primeiramente o ligante quelante foi sintetizado por meio de reação em refluxo com duração de 3 horas. O rendimento 
para esta reação foi de 56,22%.  Com este ligante pronto, foi possível realizar a reação de complexação. Nesta reação foi utilizado o sal de 
cobre bromidotrifenilfosfinacobre(I), que foi realizada em acetonitrila. O rendimento para esta reação foi de 41,1%. O poliedro de 
coordenação para o átomo de cobre(I) encontra-se na forma de um tetraédro, com o átomo de cobre coordenado a dois átomos de 
nitrogênios do ligante semicarbazona, um átomo de fósforo da trifenilfosfina e um íon cloreto.  O ligante obtido foi caracterizado por 
espectroscopia de infravermelho, Uv-vis e ponto de fusão. O complexo obtido foi caracterizado por difração de raios X de monocristal e 
infravermelho e, com isso, foi comprovada a sua formação. 

Conclusão: Os resultados obtidos no desenvolvimento desta pesquisa foram satisfatórios, visto que o objetivo estabelecido no começo do 
projeto (de se obter complexos metálicos com potencial citotóxico) foi obtido. A forma como um complexo pode atuar quando presente 
em um medicamento é diretamente ligada a sua estrutura e a sua coordenação.  Assim, o estudo da estrutura do complexo pode facilitar o 
estudo biológico. A atividade biológica já comprovada para os ligantes instiga ainda mais o aluno a buscar formas de continuar a pesquisa.  
Os resultados proporcionam a continuidade da pesquisa, visto que a estrutura obtida do complexo com cobre mostra que este tipo de 
ligantes tem um potencial que pode ser ainda mais desenvolvido, podendo ocorrer a síntese de complexos similares. 
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Uso de ligantes de receptores de reconhecimento padrão (PRRs) na modulação da atividade de células 

dendríticas murinas infectadas com Paracoccidioides brasiliensis 

Gabriela Spolti da Silva 
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Instituição: UnB 
Orientador (a): ALDO HENRIQUE FONSECA PACHECO TAVARES 

Introdução: A resposta imune pode ser divida em inata, responsável pela proteção inicial contra infecções,  e adaptativa. Um dos principais 
componentes da resposta inata são as células dendríticas, consideradas apresentadoras de antígenos profissionais. Também são capazes 
de produzir citocinas para o recrutamento de leucócitos e iniciar a resposta imune adaptativa. Isso ocorre devido ao reconhecimento de 
patógenos pelos seus receptores de reconhecimento padrão (PRRs), que em sua maioria pertencem às classes CLR e TLR, capazes de 
reconhecer ß-glicana e manana, por exemplo. Também reconhecem agonistas sintéticos, como Zymozan, Zymozan Depletado e PAM3, que 
no presente estudo foram usados para modular a resposta da célula dendrítica ao Paracoccidioides brasiliensis, um fungo termodimórfico, 
causador da micose humana sistêmica conhecida como paracoccidioidomicose. 

Metodologia: Camundongos da linhagem C57BL/6, tipo selvagem ou KO para o receptor dectina-1 ou TLR-2, foram utilizados para a 
obtenção de células da medula óssea. A partir delas, foi realizada a diferenciação descrita por Lutz et al., 1999, para a obtenção de células 
dendríticas. Esse protocolo utiliza o fator de diferenciação GM-CSF e tem a duração de 8 dias. Nessas células foi realizada a infecção com P. 
brasiliensis isolado 18 e o tratamento prévio, simultâneo e posterior com os agonistas: Zymozan 20 µg/mL, Zymozan Depletado 100 µg/mL 
e PAM3 300 ng/mL. Em alguns experimentos foi utilizado o anticorpo anti-mincle (10 µg/mL). Após a realização da infecção e tratamento 
os sobrenadantes dos grupos foram coletados para dosagem de citocinas através da técnica de ELISA. Esta é uma técnica imunoenzimática 
que detecta, através de anticorpos específicos, diferentes proteínas. Foram usados kits das marcas eBioscience, BD e R&D para dosar IL-1ß, 
TNF-a, IL-6, IL-12p70 e IL-12P40. 

Resultados: IL-1ß, TNF-a e IL-6 apresentaram perfis de secreção semelhantes, tendo sua produção aumentada em resposta ao tratamento 
com os agonistas PAM3 e Zymosan. IL-12p70 apresentou um perfil interessante: não há produção significativa na presença do fungo, 
mesmo nos grupos tratados com agonistas. Isso sugere que o Pb inibe essa produção. Isso fica mais evidente na dosagem de IL-12p70 em 
resposta a LPS, pois a inibição se mantém. Como a subunidade p40 não é inibida, provavelmente isso ocorre em p35. Quando as citocinas 
foram dosadas no sobrenadante das culturas de células KO para Dectina-1 mas não TLR-2, sua produção foi reduzida. Isso mostra que esse 
receptor é importante, mas como a inibição de IL-12 não foi revertida, vê-se que não são eles que a causam. Também não é o receptor 
Mincle que a causa, pois mesmo com anticorpo para esse receptor a inibição não foi revertida. Contudo, viu-se que a inibição não ocorre 
quando o tratamento com os agonistas (PAM3 e Zymo) é realizado antes da infecção. 

Conclusão: IL-12 é uma citocina inflamatória importante, pois gera uma resposta via Th1, protetora ao hospedeiro. Sua inibição é 
claramente observada na presença do Pb, que é capaz de mante-la mesmo quando há LPS em contato com as células. Nessa circunstância 
o esperado é uma alta produção.  A subunidade p40 da citocina é comum a IL-12 e IL-23. Foi observado que a produção desta não é inibida, 
sendo um forte indício de que o Pb inibe p35-específica de IL-12. Estudos mostram que F.pedrosoi também é capaz de inibir IL-12 p35. Isso 
ocorre devido a ligação no receptor Mincle. Assim, foi realizado o experimento com anticorpo para este, contudo a inibição não foi 
alterada, indicando que o P. brasiliensis possui outro mecanismo para inibição de IL-12. Esse mecanismo também não é baseado na ligação 
em receptores TLR-2 e Dectina-1. São necessários mais estudos para o melhor entendimento do mecanismo inibitório da produção de IL-12 
pelo P. brasiliensis. 
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Identificação das Adaptações Linguísticas Realizadas pelos intérpretes de LIBRAS no contexto do Ensino 

de Biologia 

Gabriella de Melo Moreno 
Unidade Acadêmica: Educação 
Instituição: UniCEUB 
Orientador (a): Bianca Carrijo Cordova 

Introdução: Sabe-se que o intérprete é o mediador da comunicação entre surdos e ouvintes para que o diálogo seja estabelecido. No que 
tange ao espaço escolar, o intérprete assume um caráter pedagógico que por vezes é reconhecido como co-docência, pois é ele quem 
auxilia o aluno tanto na sala regular como na sala de recursos. Para que se tenha êxito na aprendizagem do aluno surdo é necessário 
consciência e capacitação tanto por parte da escola como dos que estão diretamente envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. A 
defasagem da atualização do conhecimento por parte dos profissionais envolvidos, somando-se ao déficit de vocábulos em LIBRAS no 
ensino de ciências e biologia, dificulta a aprendizagem do sujeito surdo. Sendo assim, essa pesquisa objetivou um levantamento das 
adaptações linguísticas realizadas pelos intérpretes no contexto do ensino de biologia, especialmente no uso de classificadores e a criação 
de termos específicos em libras, com o propósito de substituir os classificadores e poder formar conceitos. 

Metodologia: A pesquisa foi realizada em três escolas inclusivas da rede pública do Distrito Federal, com abordagens diferentes de acordo 
com a disponibilidade de cada instituição. Na escola de ensino médio na Ceilândia, foram realizadas observações de aula e entrevistas com 
intérpretes; na escola de ensino fundamental da Asa Sul foram realizadas observações de aula; e na escola de Sobradinho II foi formado o 
grupo de pesquisa para a criação dos sinais. 

Resultados: Durante as observações de aula foram observadas as posturas do professor regente e da professora intérprete em relação aos 
alunos surdos e a inclusão dos mesmos na sala de aula. As entrevistas permitiram um maior conhecimento das dificuldades enfrentadas 
pelos professores e intérpretes no que se diz respeito ao ensino aprendizagem dos alunos surdos. Com base nas entrevistas, pesquisas 
bibliográficas foram realizadas acerca de sinais existentes no contexto de biologia. Os conceitos cujos sinais não foram encontrados, 
tornaram-se sugestões para a criação desse vocabulário em LIBRAS. A demanda gerada foi levada para o grupo de pesquisa por meio de 
apresentações de slides, desenhos, esquemas e vídeos que foram utilizados para se compreender o conceito e em seguida criar o sinal. 
Todos os sinais criados foram compilados em forma de vídeos e posteriormente em fotos para sua descrição e contextualização biológica. 

Conclusão: Com isso, pode-se considerar um avanço no conhecimento e valorização da Língua de Sinais, incluindo cada vez mais o sujeito 
surdo, especialmente no contexto educacional. 
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Rancière e o dissenso como dimensão emancipatória da política 
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Instituição: UnB 
Orientador (a): GILBERTO TEDÉIA 

Introdução: A razão pela qual a democracia e o capitalismo seguem triunfantes reside em uma admissão de que hoje não há um projeto 
político e econômico capaz de colocar-se claramente como um discurso contra-hegemônico. Não é propriamente uma novidade a crítica ao 
capitalismo no âmbito das economias capitalistas: o sistema sempre foi essencialmente excludente e, como tal, tem sido, historicamente 
contestado. 

Metodologia: Tendo-se por objeto a concepção política e filosófica da política como dissenso em Rancière, propomos a reconstituição 
conceitual de sua argumentação visando dar conta do embate entre as visões de política tratadas pelo autor mediante leitura e análise de 
textos 

Resultados: Segundo o autor estudado, podemos afirmar que as casas legislativas são vistas como espaços de representação dos interesses 
privados das grandes corporações e de políticos apartados de suas bases eleitorais. Ou seja, emergiria como farsa a democracia que, na 
aparência política, coloca-se ao poder de um povo. Portanto, nos termos de sua análise, estamos ante um Estado que representa os 
interesses de uma minoria não preocupada em reconhecer a realidade social, e seria o mesmo Estado que, ao oferecer algo, é capaz de 
colocar, sob forma “invisível”, uns indivíduos contra os outros no intuito de retirar o que lhes foi dado. 

Conclusão: Uma representação com pluralidades extremamente limitadas para um alcance de valorização popular. O que deste modo, com 
base em Jacques Rancière, se propõe é a contestação dessa atualidade política que, além de violência, é dissenso. O que, de fato, são 
momentos de desentendimento, dos quais Rancière denomina de cenas de dissenso. Diz ele: “O social continua sendo, pois, a utopia da 
política policiada e é por um meticuloso jogo de redistribuição dos poderes e das aparências de poder que cada politéia, cada forma de – 
mau – governo, se aproxima de seu homônimo, a politéia, o governo da lei.” 
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Avaliação espacial e temporal da flora de campo limpoúmido e de campo sujo da Fazenda Água limpa- 

DF 
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Unidade Acadêmica: Departamento de Botânica 
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Orientador (a): CASSIA BEATRIZ RODRIGUES MUNHOZ 

Introdução: No bioma cerrado estudos para a camada herbácea-subarbustiva, indicam grandes mudanças na sua composição entre 
diferentes áreas (Mantovani & Martins 1993, Tannus & Assis 2004, Munhoz & Felfili 2007). No entanto, são poucos os estudos que 
avaliaram a mudança na estrutura e na florística do estrato herbáceo-subarbustivo de cerrado á longo prazo (Eugênio et al. 2012, Mendes 
et al. 2013).  Este trabalho tem como objetivo avaliar a mudança na composição florística e estrutural das espécies do estrato herbáceo-
subarbustivo em uma área de campo sujo e de campo limpo úmido na Fazenda Água Limpa, Brasília, com inventários contínuos realizados 
em um período de 15 anos (Munhoz & Felfili 2004, Munhoz & Felfili 2006, Munhoz et al. 2008, Amaral et al. 2013). Nós levantamos as 
seguintes questões: 1) Quão similares são esses fragmentos de campo limpo úmido e campo sujo em quinze anos? 2) Qual é a contribuição 
de fogo e do clima na composição e diversidade dessas comunidades? 

Metodologia: Este estudo vem sendo conduzido desde o ano de 1999 em áreas contíguas de campo sujo (CS) e de campo limpo úmido 
(CLU), na Fazenda Água Limpa (15º55’35,4” a 15º56’4,1” S e 47º54`20,8” a 47º54’21,9” W) situada ao sul do Distrito Federal. As áreas 
sofreram ação do fogo nos anos de 1999(T0) e 2011(T4). Foi utilizado o método de interseção na linha (Canfield 1941, 1950), para 
determinar a composição e da cobertura linear das espécies.  Os materiais férteis foram coletados e herborizados segundo as técnicas 
usuais e depositados no Herbário UB. Para análise da diversidade florística entre as áreas, e entre os inventários foi traçado um perfil de 
diversidade. Uma curva espécie x área foi traçada (McCune & Mefford 2011) objetivando comparar o potencial de riqueza entre os 
levantamentos. A fim de observar a variação de ordenação das linhas nos tempos de amostragem, a análise multivariada foi utilizada 
usando uma ferramenta de ordenação livre, o escalonamento multidimensional não métrico (NMDS) 

Resultados: Foram amostradas no campo limpo úmido da FAL 141 espécies, distribuídas em 33 famílias, e no campo sujo um total de 237 
espécies, em 45 famílias. A riqueza de espécies no CLU variou de 46 a 83 espécies, e de 115 a 147 espécies no CS, sendo o maior valor 
registrado em 2014(T5) para CLU e em 2012 (T4) no CS. Mudanças na composição de espécies foram observadas após os eventos de fogo 
através da análise de ordenação pelo método de escalonamento multidimensional não métrico (NMDS), com redução no número de 
espécies no CLU, porém um aumento foi observado no CS. A família Poaceae, foi a mais rica e abundante para ambas as áreas, 
representando 48% das amostragens do CLU e 44% do CS, sendo Myrtaceae a segunda mais freqüente no CS e Cyperaceae no CLU. A 
espécie mais abundante no CS foi Paspalum lineare Trin. representando 10,73% do CLU e Echinolaena inflexa (Poir.) Chase com 10,06% do 
CS. Através do perfil de diversidade constatou-se que a diversidade florística difere entre o CLU e o CS. 

Conclusão: A riqueza de espécies variou consideravelmente entre as amostragens realizadas em ambos os campos, indicando que as 
mesmas podem ser influenciadas tanto por fatores climáticos (Guo et al. 2002, Matesanz et al 2009) como por eventos de fogo (Luis et al. 
2006). Foram observadas mudanças na composição de espécies nos inventários pós-fogo (T0 e T4), sendo tais resultados também 
observados em CLU em Goiás por Eugênio (2011) e em áreas de Cerrado sentido restrito no Mato Grosso por Ribeiro et al. (2012).  As 
espécies mais abundantes das áreas estudadas não tiveram suas abundâncias afetadas pela passagem do fogo, entretanto, a composição 
de espécies mudaram em resposta aos eventos de incêndio.Segundo estudos realizados em fitofisionomias campestres de Cerrado por 
Amaral et al 2013, a frequência de regime do fogo pode ser considerado um agente essencial em relação á mudanças na composição, 
forma de vida e fenologia das espécies. Portanto, as espécies dessas fitofisionomias parecem responder 
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Estudo da ocorrência da infecção por hemoplasmas em gatos silvestres do Distrito Federal e Goiás. 
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Orientador (a): GIANE REGINA PALUDO 

Introdução: Hemoplasmas são bactérias pleomóficas livres de parede celular causadores de anemia infecciosa. Estes parasitas prendem-se 
frouxamente à membrana plasmática de eritrócitos, podendo parasitar diversas espécies de mamíferos. Existem três espécies conhecidas 
de hemoplasmas que parasitam felinos domésticos e selvagens, sendo elas Mycoplasma haemofelis, Candidatus M.haemominutum e 
Candidatus M. turicensis. As hemoplasmoses são de grande relevância na clínica veterinária de animais domésticos, dadas sua distribuição 
cosmopolita e a severidade dos sinais clínicos, a depender da espécie do parasita e imunocompetência do hospedeiro. No entanto, dados 
de sua epidemiologia na medicina de animais selvagens não são tão claros.O presente trabalho propôs investigar a ocorrência da infecção e 
as espécies de hemoplasmas que parasitam os gatos silvestres do Distrito Federal e Goiás e correlacionar com possíveis alterações 
laboratoriais. 

Metodologia: Foram utilizadas amostras de sangue de 33 felídeos selvagens de cativeiro oriundos da Fundação Jardim Zoológico de Brasília 
(21) e do Criadouro Conservacionista NEX (12). As amostras foram colhidas e previamente analisadas (hemograma e bioquímica sérica) nas 
instituições de origem, depois foram encaminhadas ao Laboratório de Microbiologia e Patologia Molecular do Hospital Veterinário da 
Universidade de Brasília para a extração do DNA utilizando kit comercial. Posteriormente, foram realizadas PCRs com os oligonucleotídeos 
específicos para detecção de hemoplasmas e depois para cada espécie (Mycoplasma haemofelis, Candidatus Mycoplasma haemominutum  
e Candidatus Mycoplasma turicensis). 

Resultados: Dos indivíduos testados, treze foram positivos para hemoplasmas, sendo um gato do mato, dois gatos palheiros, dois 
jaguarundis, duas jaguatiricas, um leão e quatro suçuaranas. Nenhum animal foi positivo para Mycoplasma sp., treze foram positivos para 
M. haemofelis, dois foram positivos para C. M. haemominutum e um foi positivo para C. M. turicensis. Analisando os exames laboratoriais 
dos animais positivos, nove animais não apresentaram qualquer alteração digna de nota, porém, alguns animais apresentaram anemia e 
trombocitopenia, mostrando certo grau de comprometimento sistêmico causado pela infecção. O leucograma apresentou resultados 
variados, porém, a alteração que prevaleceu foi linfocitose. Os animais que tiveram exame de bioquímica sérica avaliada, apresentaram, 
em sua maioria, aumento de creatinina e ureia (azotemia), e aumento de ALT, AST e CPK, que pode ter sido ocasionada em decorrência do 
manejo (lesão muscular). 

Conclusão: Dos 33 animais analisados, 13 foram positivos para M. haemofelis (39,39%), 2 foram positivos para C. M. haemominutum 
(6,06%) e 1 foi positivo para C. M. turicensis (3,03%). As análises dos exames de hemograma e bioquímico sugeriram uma baixa incidência 
de manifestações sistêmicas nos animais positivos para os parasitos analisados, facilitando, portanto, a omissão quanto ao diagnóstico e 
tratamento desses animais. Com o presente trabalho, conclui-se que infecções por hemoplasmas estão presentes entre os felinos mantidos 
em cativeiro no Distrito Federal e muitas vezes são negligenciadas por falta de conhecimento de sua prevalência. 
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Introdução: As gastroenterites são classificadas atualmente como uma das principais causas de morte. Seus agentes etiológicos podem 
variar muito, como bactérias, parasitas e até mesmo vírus. No ano de 1989, o Aichi virus foi identificado no Japão como uma das causas de 
gastroenterite não bacteriana relacionada a ingestão de ostras. Ele pertence à família Picornaviridae, do gênero Kobovirus com forma 
icosaédrica, não envelopado e seu material genético é constituído de RNA fita simples polaridade positiva. Possui em seu capsídeo as 
proteínas VP0, VP1 e VP3. A baixa disponibilidade de antivirais eficazes impulsiona a pesquisa de agentes antimicrobianos na natureza que 
sejam capazes de inibir a ação viral. O presente trabalho tem como objetivo avaliar a atividade antiviral de alguns peptídeos sintéticos e 
bacteriocinas semi-purificadas contra o Aichi virus. 

Metodologia: Foram realizadas culturas com células Vero no meio Eagle (MEM) suplementado com soro fetal bovino (SFB) 10%, a 37ºC em 
estufa com 5% de CO2, em concentrações de 10^5 a 10^6 células por mL-1. A titulação viral foi realizada em placa de 96 escavações com 
posterior análise do efeito citopático (CPE) através do microscópio invertido. Com isso, foi calculado o TCID50 mL-1 (Tissue Culture 
Infective Dose) proposto por Reed e Muench. De cada substância analisada foram feitos os ensaios citotóxicos para estabelecer a maior 
concentração não tóxica (CMNT) para as células. Os ensaios antivirais foram feitos com os peptídeos e as bacteriocinas usando diluições a 
partir da CMNT a fim de calcular o índice de inibição viral (IIV) e o porcentual de inibição (PI). 

Resultados: Dentre os peptídeos testados estão os derivados da PAMAP 1 (PAMAP 1.5; PAMAP 18; PAMAP 1.9), o Cn-AMP1, o LL-37 e uma  
clavanina (CLAV X). Dos seis peptídeos testados somente a LL-37 apresentou resultado promissor contra o Aichi vírus, com porcentual de 
inibição (PI) acima de 90 %.  Foram testadas treze bacteriocinas semi-purificadas. Destas, três apresentaram os resultados do porcentual de 
inibição (PI) acima de 80 %. Uma delas, a fração da bacteriocina produzida pela bactéria L. plantarum (ST8Sh) extraída com 40 % de 
isopropanol, apresentou 74,9 % de inibição da replicação viral, com índice de seletividade maior do que 10.2. 

Conclusão: As substâncias com Porcentual de Inibição (PI) acima de 80% nos ensaios antivirais in vitro podem ser consideradas com 
provável capacidade antiviral. O LL-37 é um peptídeo com 37 aminoácidos, detectado em fluidos corporais com propriedade 
imunomodulatória, tendo sido demonstrada a sua atividade antiviral contra o vírus herpes simplex. As bacteriocinas possuem atividade 
antibacteriana e algumas apresentam também atividade antiviral. A confirmação de tais resultados será de valor significativo para a saúde 
da população e para a comunidade científica, uma vez que ainda não há tratamento disponível para as gastroenterites causadas pelo Aichi 
virus e também por serem escassos os trabalhos envolvendo este vírus. Outros experimentos serão realizado para determinar o 
mecanismo de ação das substâncias com atividade antiviral. 

Palavras-Chave: antiviral, peptídeos antimicrobianos, Aichi virus, gastroenterites virais, bacteriocinas 
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Diiffusão de Porttadores de Carga em Pollíímeros Coduttores 

Gabrielle Gomes da Silva 
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Orientador (a): PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA NETO 

Introdução: Polímeros condutores são utilizados na fabricação de OLED‘s (Organic Light Emission Diode), de OFET‘S (Organic Field Effect 
Transistors) e dos OPV‘s (Organic Photovoltaic Cells). A tecnologia baseada em materiais orgânicos se destaca devido ao baixo custo de 
processamento, a flexibilidade e leveza destes materiais, além do baixo impacto ambiental na sua produção em detrimento dos 
concorrentes inorgânicos. Para o desenvolvimento das novas tecnologias com base nestes materiais orgânicos é essencial que se conheça 
os mecanismos de transporte de carga dentro desses polímeros. Especificamente, saber quais os fatores que mais influenciam na condução 
de carga. Assim pode-se melhorar a eficiência destes materiais. Neste trabalho vamos estudar os efeitos de temperatura em 
macromoléculas de cis-poliacetileno sobre os portadores de carga, os pólarons. Vamos observar também o comportamento da quasi-
partícula em diferentes regimes de densidade. E estudar a difusidade do pólarons nas diversas situa 

Metodologia: Neste trabalho utilizamos o modelo SSH( Su-Schrieffer-Heeger) modificado. Especificamente foram incluídos efeitos de 
temperatura e o termo de quebra de simetria de Brazovskii-Kirova. A temperatura foi incluída a partir de uma equação de Langevin. Os 
estados iniciais foram obtidos a partir da resolução conjunta da equação de Schrödinger independente do tempo e das equações de Euler 
estacionárias. Para a determinação dos comportamentos difusivos, simulamos a trajetória dos portadores de carga em vários regimes de 
densidade. Para a avaliação estatística fizemos aproximadamente 300 realizações para cada regime de densidade. Estudamos a distribuição 
das posições em função do tempo. O comportamento difusivo foi determinado a partir da análise da variância dessas distribuições em 
função do tempo. 

Resultados: Fizemos cerca de 300 simulações em cadeias de cis-poliacetileno contendo 120 sítios para cada regime de densidade (1,2,3 e 4 
pólarons). A temperatura utilizada foi de 200 k. Posteriormente, análisamos na posição das quasi-partículas em função do tempo. 
Verificamos a linearidade da relação da variância em função do tempo no caso de 2 pólarons, e confirmamos que a posição dos pólarons 
ao longo da cadeia é tratada com uma distribuição normal. A partir da análise gráfica da variância vs tempo, obtivemos dados a respeito da 
difusidade dos pólarons, por meio do coeficiente de linearidade. Para 1 pólaron na cadeia, obtivemos o coeficiente igual a 0,89. Para 2 
pólarons na cadeia, obtivemos o coeficiente igual a 0,99. Para 3 pólarons na cadeia, obtivemos o coeficiente igual a 1,11. E para 4 pólarons 
na cadeia, obtivemos o coeficiente igual a 1,19. 

Conclusão: Nosso objetivo é estudar a difusidade de pólarons numa cadeia polimérica, em diferentes regimes de densidade. Após todas as 
simulações e análises estatísticas, verificamos que com a menor densidade possível: 1 pólaron na cadeia, este tem um comportamento 
subdifusivo. Com 2 pólarons, encontramos o comportamento difusivo. A partir de 2 pólarons, percebemos que há um comportamento 
superdifusivo. 

Palavras-Chave: Polímeros conjugados, difusão de éxcitons, dinâmica molecular 
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Correlação entre a resposta de indivíduos normais submetidos a testes de relaxamento mental com as 
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O efeito do envelhecimento no equilíbrio financeiro e atuarial dos regimes próprios de previdência 

social do Brasil 

Gabrielly de Farias Rodrigues 
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Orientador (a): DIANA VAZ DE LIMA 

Introdução: O fenômeno do envelhecimento é caracterizado quando há aproximação de baixos níveis de natalidade e mortalidade, 
promovendo uma estagnação das taxas de crescimento e, consequentemente, uma diminuição da população em idade ativa, e vem 
atraindo pesquisadores nacionais e internacionais quanto aos seus efeitos sobre as contas governamentais. Apesar de a CF de 1988 
determinar que os regimes próprios de previdência social – RPPS devem observar critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, 
somente a partir do ano de 2004 os Estados e Municípios brasileiros passaram a alterar suas legislações locais para se adequarem aos 
limites mínimos estabelecidos. Nesse sentido, o presente estudo tem como objetivo analisar se há evidências de que o envelhecimento 
populacional impacta as despesas previdenciárias dos RPPS. 

Metodologia: Foi realizada análise bibliográfica e documental sobre a evolução das taxas de envelhecimento e de fecundidade de duas 
unidades gestoras de RPPS que não possuem segregação em sua massa de segurados. Foram selecionados os Munícipios de Nova 
Candelária – RS e de Maués – AM, como representantes, respectivamente, da menor e da maior taxa de fecundidade, a partir dos dados do 
Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil, extraídos do site www.atlasbrasil.org.br, mediante o levantamento de seus aspectos 
demográficos, relativos aos períodos de 1991, 2000 e 2010. Na sequência, foram analisados os dados das despesas previdenciárias e da 
evolução do número de segurados ativos, inativos e pensionistas das unidades gestoras de RPPS localizadas nos municípios selecionados, a 
partir dos Demonstrativos Previdenciários dos Regimes Próprios disponíveis no sítio do Ministério da Previdência Social, relativos ao 
período de 2005 a 2013. 

Resultados: Quando é efetuada a análise da evolução do número de segurados ativos, inativos e pensionistas das unidades gestoras de 
RPPS dos Municípios analisados, constatou-se que na unidade gestora de RPPS do Município de Nova Candelária – RS houve aumento 
significativo tanto do número de segurados inativos e pensionistas como do número de segurados ativos no período, sinalizando que nesta 
unidade gestora as despesas previdenciárias atuais já consomem as receitas auferidas no período. Por outro lado, no Município de Maués – 
AM, a mesma análise mostrou que houve crescimento significativo dos segurados ativos no período, mas manteve-se praticamente 
constante o número de segurados inativos e pensionistas, levando-se a inferir que nesta unidade gestora de RPPS as despesas 
previdenciárias ainda estão sob controle no curto prazo, sugerindo um cenário propício para a implementação do regime de capitalização. 

Conclusão: Diante dos dados apresentados, os resultados sugerem que há evidências de que o envelhecimento populacional impactou as 
despesas previdenciárias das unidades gestoras de RPPS selecionadas para o estudo, no período analisado. Para futuras pesquisas, 
recomenda-se que a mesma análise seja efetuada em outras unidades gestoras de RPPS, visando avaliar se nessas entidades também 
podem ser identificadas evidências que confirmem os achados do presente estudo. 

Palavras-Chave: Regimes Próprios de Previdência Social. Envelhecimento Populacional. Equilíbrio Financeiro e  Atuarial. 
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Introdução: As quedas em idosos são consideradas importante problema de saúde pública e estão associadas à consequências como 
incapacidades e perda da confiança, entre outros. É conhecido que as quedas possuem origem multifatorial, não sendo possível isolar um 
único fator como determinante para seu acontecimento. Os principais fatores de risco intrínsecos são: a idade avançada, sexo feminino, 
incapacidade funcional, déficit de equilíbrio, distúrbios de marcha, baixa aptidão física, diminuição da força muscular, hipotensão postural, 
baixa acuidade visual, déficits cognitivos e polifarmácia. O objetivo desse estudo é avaliar o impacto da cirurgia de catarata no risco de 
quedas de idosos. 

Metodologia: A pesquisa foi delineada como um estudo clínico de segmento longitudinal prospectivo. A amostra foi composta de idosos 
com 60 anos ou mais, de ambos os gêneros, com catarata, agendados em lista de espera para cirurgia em dois hospitais públicos do Distrito 
Federal. Foi empregado o instrumento de avaliação QuickScreen clinical fall risck assessment para avaliar o risco de quedas dos idosos 
antes e depois da cirurgia de catarata com intervalo de doze meses. Esse teste é composto de oito itens: histórico de quedas anteriores, 
número total de medicamentos em uso, uso de psicotrópicos, avaliação da acuidade visual, teste de sensibilidade cutânea protetora dos 
pés, teste da posição semitandem, teste de step alternado e teste de passar da posição sentada para a de pé. Toda a coleta foi realizada 
individualmente com o idoso em dois encontros, o primeiro antes da cirurgia (AV1) e o segundo após 12 meses (AV2). Os encontros com os 
indivíduos ocorreram no Laboratório de Movimento da FCE. 

Resultados: Participaram do estudo 18 idosos com idade média de 70,44 anos (± 4,90), sendo 07 (sete) do sexo masculino com média de 
idade de 69,85 (± 4,88) e 11 do sexo feminino com média de idade de 70,81 (±4,82). A idade variou de 63 (mínima) a 77 (máxima) anos. Na 
primeira avaliação dos 18 idosos, 14 deles apresentaram ao menos 1 fator de risco. Sete idosos apresentaram somente 1 fator, 3 
apresentaram de 2 a 3 fatores, 2 apresentaram 4 fatores e 2 apresentaram 5 ou mais. Na AV2 na variável quedas houve uma redução 
apresentando-se somente em 2 idosos, 1 homem e 1 mulher. O uso de 4 ou mais medicamentos se manteve igual a AV1.  Na segunda 
avaliação 9 idosos não apresentaram nenhum fator de risco, 5 idosos apresentaram ao menos um fator, 3 idosos apresentaram de 2 a 3 
fatores de risco e somente um idoso apresentou 4 fatores de risco para quedas. 

Conclusão: O QuickScreen avaliou o risco de quedas de forma ampla e completa, pois é um recurso que aborda questões diretamente 
ligadas aos maiores fatores de risco para quedas  nos idosos. Houve uma redução de fatores de risco apresentados no teste, o que nos leva 
ao entendimento de que a cirurgia de catarata influencia positivamente nos potenciais fatores de risco que o idoso está exposto, sendo 
então, uma forma eficaz e protetora para amenizar o número de quedas, as quedas recorrentes e o risco de queda entre os idosos 
comunitários, como no caso dessa pesquisa. 

Palavras-Chave: Idoso, Catarata, Acidentes por quedas, Fisioterapia. 
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Introdução: As áreas criadas a fim de preservar suas características ecológicas são chamadas de Unidades de Conservação e são 
classificadas como Unidades de Conservação de Proteção Integral e Unidades de Conservação de Uso Sustentável. A Área de Proteção 
Ambiental (APA) Gama e Cabeça de Veado, localizada ao sul do Plano Piloto de Brasília e criada pelo Decreto n°. 9.417 de 21 de abril de 
1986, é classificada como uma Unidade de Conservação de Uso Sustentável, ou seja, sua principal função é a manutenção e proteção da 
vida de animais silvestres, bancos genéticos, espécies regionais raras e também a adequação de atividades humanas. Portanto, monitorar e 
manter mananciais e cursos d’água é de extrema importância para garantir a sobrevivência humana e de ecossistemas. Diante o exposto, 
esse trabalho teve como objetivo monitorar a qualidade da água, por meio das propriedades físico-químicas, dos sistemas lóticos da APA 
Gama e Cabeça de Veado nos períodos de chuva, seca e transição entre esses períodos. 

Metodologia: Para a realização do monitoramento da qualidade da água, por meio das propriedades físico-químicas, dos sistemas lóticos 
da APA Gama e Cabeça de Veado foram coletadas amostras dos córregos Monjolo, Cabeça de Veado, Capetinga e Onça. Cada uma com um 
volume de 5 L e obtidas nos meses de julho de 2014, agosto de 2014, outubro de 2014 e março de 2015. As metodologias adotadas para as 
realizações das análises foram baseadas nas normas da ABNT, no entanto, foram modificadas a fim de gerar menos resíduo. Foram 
analisados os seguintes parâmetros físico-químicos: alcalinidade; fósforo total; nitrato; nitrito; nitrogênio amoniacal; ortofosfato; sílica; 
sólidos dissolvidos, suspensos e totais; e turbidez. 

 

Resultados: Para confrontar os dados obtidos no projeto, foi utilizada a Resolução CONAMA nº 357/2005. Todos os dados analisados estão 
de acordo com o estabelecido pela legislação ambiental, porém alguns parâmetros sofrem alterações no período chuvoso, seca e na 
transição entre eles. No período da seca, as amostras apresentaram um elevado índice de alcalinidade, baixa turbidez e concentração de 
sólidos dissolvidos, porém grande quantidade de sólidos suspensos. No período chuvoso, observou-se uma baixa alcalinidade, aumento do 
teor de sólidos suspensos e totais e da concentração de nitrogênio amoniacal provavelmente ocasionada pela lixiviação de fertilizantes ou 
despejo de alguns efluentes domésticos. Na transição entre os dois períodos houve um aumento significativo da concentração de 
nitrogênio amoniacal devido a acumulação de fertilizantes no solo e de efluentes domésticos que, no início das primeiras chuvas, são 
levados pela água superficial ou pelo lençol freático para os córregos analisados. 

 

Conclusão: Com os dados obtidos nas análises dos parâmetros físico-químicos, observou-se que todos os valores estão dentro do 
estabelecido pela Resolução CONAMA nº 357, apesar da variação causada pelo regime de chuvas e seca da região. Conforme a legislação 
ambiental vigente, as águas dos córregos Monjolo, Cabeça de Veado, Capetinga e Córrego da Onça estão com uma qualidade aceitável e, 
consequentemente, manterão a APA protegida e não ameaçarão os ecossistemas ao redor e nem as atividades realizadas APA ou regiões 
próximas. 

Palavras-Chave: Monitoramento, Água, Parâmetros físico-químicos. 
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Orientador (a): Tânia Mara Vieira Sampaio 

Introdução: A incidência da obesidade em países desenvolvidos e em desenvolvimento tem aumentado consideravelmente (OMS, 2014). 
Classificada como epidemia mundial se caracteriza basicamente por um acúmulo excessivo de gordura que tem atingindo também crianças 
e adolescentes com Síndrome de Down - SD (LOVEDAY; THOMPSON; MITCHELL, 2012; OMS, 2014). A SD é considerada uma anomalia 
genética autossômica que afeta de forma parcial ou total o cromossomo 21 (IZQUIERDO-GOMEZ, 2013; NDSS, 2012). Em vista disso, o 
acompanhamento da obesidade neste público é fundamental monitorando-se os níveis de gordura corporal por meio de diferentes 
métodos de avaliação da composição corporal (BERTAPELLI, 2013). Entretanto coexistem incertezas acerca de sua utilização (SANT’ANNA; 
PRIORE; FRANCESCHINI, 2009). Portanto, o objetivo do estudo foi realizar uma revisão sistemática, sobre os métodos de avaliação da 
composição corporal mais utilizados em crianças e adolescentes com SD, para predizer a obesidade. 

Metodologia: A revisão de literatura foi conduzida, entre setembro de 2014 a março de 2015, nas bases de dados (Pubmed, Scopus, Lilacs, 
Scielo e MedLine). A busca dos artigos ocorreu por meio da definição e utilização dos descritores em português, inglês e espanhol: 
“Obesidade” e “Síndrome de Down”. Inicialmente foram identificados 845 artigos (Scopus =683, MedLine= 117, Pubmed = 23, Lilacs= 15 e 
Scielo= 7). Posteriormente, foram lidos os resumos e selecionados os artigos que atendessem aos critérios de inclusão estabelecidos sendo 
artigo original e amostra de crianças e adolescentes. Os critérios de exclusão determinados foram os artigos entre os Qualis A1, A2 e B1; 
artigos repetidos; pesquisa realizada com modelo animal e doenças como: respiração desordenada do sono, apneia do sono, asma, 
amigdalectomia, adenoidectomia, adenoiamigdalectomia, Alzheimer. Os artigos que atenderam aos critérios foram lidos na íntegra 
totalizando 15 artigos. 

Resultados: Os métodos de avaliação mais utilizados foram Dobras Cutâneas - DC presentes em 8 estudos, seguida pelo DEXA com 5 
estudos e os outros métodos ADP e BIA em 2 trabalhos. Com relação as equações utilizadas, para predizer a percentagem de gordura (%G) 
por meio da DC, as mais utilizadas foram Slaughter et al. (1988), seguido por Durnin; Womersley et al. (1967) e Brook et al. (1971). Outras 
equações presentes, em três estudos, foram: Schoeller et al. (2005), Bertapelli et al. (2013) e Johnston et al. (1988); Durnin; Rahaman 
(1974). Aspecto relevante é que todos os estudos adotaram o IMC para predizer a obesidade mesmo havendo discussões sobre a sua 
eficácia (FREIRE, 2014). Desse modo, as meninas apresentaram o IMC e %G mais elevado do que os meninos (BERTAPELLI, 2013; 
JANKOWICZ, 2013;). Isso se deve ao dimorfismo sexual (GONZÁLEZ-AGÜERO, 2011) diferenças fisiológicas, ambientais e genéticas 
(BERTAPELLI, 2011), nível de atividade física e má alimentação (GRAMMATIKOPOULOU, 2008). 

Conclusão: A partir dos resultados encontrados pode-se concluir que o objetivo do trabalho foi alcançado. Os métodos mais utilizados 
foram DC e o DEXA, em 8 e 5 estudos respectivamente. Outro fator elemento que cabe destaque é que o IMC mesmo sendo alvo de 
discussão sobre a sua eficácia ele está presente em todos os estudos. Entretanto, sugerem-se novas buscas com diferentes descritores para 
aprofundar a temática de métodos de composição corporal em crianças e adolescentes com SD. 

Palavras-Chave: A partir dos resultados encontrados pode-se concluir que o objetivo do trabalho foi alcançado. Os métodos mais utilizados 
foram DC e o DEXA, em 8 e 5 estudos respectivamente. Outro fator elemento que cabe destaque é que o IMC mesmo sendo alvo de 
discussão 

Colaboradores: Ms. André Luís Normanton Beltrame, Mestre em Educação Física pela UCB e doutorando em Educação Física Universidade 
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Introdução: Este trabalho busca analisar o programa Ciência Sem Fronteiras do Governo Federal a partir da perspectiva dos estudantes 
oriundos da Universidade de Brasília que participaram do programa, identificando os principais fatores que contribuíram para a qualidade 
do intercâmbio. O programa CS, já inseriu mais de 75.000 estudantes de graduação e pós-graduação das áreas contempladas, porém as 
possibilidades para realização de intercâmbio internacional durante a graduação ainda são restritas. Neste artigo analisaremos as 
contribuições que o intercâmbio trouxeram para os estudantes em suas respectivas áreas de formação, bem como suas opiniões sobre o 
programa como um todo. 

Metodologia: Foi realizada uma pesquisa de levantamento por cotas, onde a população alvo foram os estudantes da Universidade de 
Brasília que participaram do programa Ciência Sem Fronteira entre os anos de 2012 e 2014. A pesquisa foi conduzida através de um 
questionário online, obteve-se aproximadamente 30% de respostas. Para as análises, foram considerados somente questionários 
respondidos por estudantes que tenham permanecido pelo menos um semestre letivo no exterior, ou seja, 6 meses. A pesquisa não foi 
realizada por meio de amostragem aleatória, logo o estudo é apenas descritivo. As análises foram divididas em duas partes, para estudar 
os efeitos individuais foi realizada uma análise exploratória unidimensional dos dados e bidimensional para verificar as possíveis 
associações de interesse entre as variáveis. Portanto foram utilizadas as medidas de associação Qui-Quadrado de Pearson, coeficiente de 
associação, Gamma de Goodman e kruskal, apropriadas respectivamente para variáveis qualitativas nom 

Resultados: O número total de participantes foi de 672 estudantes que representam aproximadamente 30% da população em estudo.  
Destes 40,7% são do sexo masculino e 50,3% sexo feminino. A maior parte dos estudantes do ensino fundamental e médio são oriundos de 
escola particular, representando respectivamente 68,15% e 81,99%, apenas 14,43% e 13,99% estudaram em escola pública e os outros 
17,41% e 4,92% restantes cursaram parte em escola pública e parte em escola particular. Ressalta-se que a maior parte dos estudantes já 
haviam viajado para o exterior antes de realizar o intercâmbio, ou seja, 54,61%. Entre os que já haviam viajado 51,77% são mulheres e 
48,23% homens. Destaca-se que 51,8% dos estudantes aprenderam o idioma do intercâmbio em curso particular no Brasil, 12,5% 
aprenderam no exterior e apenas 9,5% no ensino fundamental e médio.  Os estudantes realizaram intercâmbio para 22 países, porém os 
mais representativos são respectivamente Estados Unidos (21,73%), Reino Unido (17,71%) e (7,89%) Ca 

Conclusão: Com base nos resultados parciais é possível afirmar que a maior parte dos estudantes aprendeu o idioma do intercâmbio no 
Brasil em cursos particulares, e também cursaram o ensino fundamental e médio em escola particular. Ressalta-se que aproximadamente 
30% dos jovens avaliaram a qualidade da universidade de intercâmbio como excelente, muito bom (22,47%) e 22,47% como bom, apenas 
0,45% consideraram fraca. Destaca-se que dentro dos atributos sobre qualidade a infraestrutura da universidade foi o mais bem avaliado 
(57,44%) consideram excelente, em segundo lugar a facilidade de diálogo entre aluno e professor (27,68%). De modo geral um dos fatores 
que influência na qualidade do programa é a bolsa, essa foi considerada suficiente por mais de 50% dos participantes, onde 26,93% 
enfatizaram que foi suficiente e ainda conseguiram viajar e fazer compras. Portanto é importante verificar relações existentes entre as 
questões sobre a universidade e as dificuldades encontradas com o idioma. 

Palavras-Chave: Ciência sem Fronteiras, intercâmbio internacional, estudantes universitários, educação superior, universidade. 

Colaboradores: GERAJU - grupo de pesquisa Gerações e Juventude da Faculdade de Educação da UnB. 
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Estudo e Fabricação de Célula Solar Orgânica 

Geordana Saiory Maeda 
Unidade Acadêmica: Departamento de Engenharia Elétrica. 
Instituição: UnB 
Orientador (a): ARTEMIS MARTI CESCHIN 

Introdução: Célula fotovoltaica (ou ainda célula solar) é um dispositivo elétrico sensível à luz, capaz de realizar a conversão direta de luz em 
energia elétrica através da criação de uma tensão elétrica em um material semicondutor específico, geralmente o Silício. Essas células não 
são capazes de armazenar energia elétrica, ou seja, apenas mantém um fluxo de elétrons num determinado circuito elétrico enquanto 
houver incidência de luz sobre ela. Este fenômeno é denominado “Efeito fotovoltaico”.As células fotovoltaicas orgânicas são uma 
variedade das células solares fotovoltaicas, possuindo a mesma funcionalidade, porém, contando apenas com materiais orgânicos na 
composição da placa de absorção de luz ao invés da utilização do Silício. Apesar de apresentarem uma menor eficiência quando comparada 
às de Silício e uma menor instabilidade em relação à degradação fotoquímica, essa estrutura vem sendo bastante estudada devido a sua 
maior flexibilidade e menores custos de instalação e produção, além de se 

Metodologia: Nesse projeto, houveram várias tentativas diferentes de se montar uma célula fotovoltaica, as principais foram: célula 
fotovoltaica com óleo de buriti (é utilizado o óleo de buriti diluído no tolueno com poliestireno para a formação do filme/camada) com 
ambos os contatos de PEDOT, célula fotovoltaica com P3HT e N2200 e, por fim, célula fotovoltaica com óleo de buriti com um contato de 
PEDOT e um com o metal prata.  Todos os materiais líquidos utilizados, como o próprio PEDOT:PSS, precisam ser agitados, de modo que 
não tenham partículas muito grandes do próprio material.Foram feitos 3 tipos de células, célula fotovoltaica com óleo de buriti com ambos 
os contatos de PEDOT (Célula 1),célula fotovoltaica com P3HT e N2200 (Célula 2) e célula fotovoltaica com óleo de buriti com um contato 
de PEDOT e um de prata (Célula 3). 

Resultados: Um simulador solar foi utilizado para testar a reação das células solares fabricadas à luz. Ao submeter a célula 1 ao simulador, 
não obteve-se nenhum fluxo de corrente. No entanto ao se aplicar uma diferença de potencial entre os contatos, obteve-se o 
comportamento de um diodo, ou seja, quando se aplicava tensão em um sentido, havia a passagem livre de corrente, enquanto ao se 
aplicar uma tensão contrária, não havia fluxo de corrente.  Ao testar as células 2 e 3 com o simulador, também não se obteve nenhum 
fluxo de corrente. No entanto, ao se aplicar uma diferença de potencial entre os contatos, obteve-se o comportamento de um resistor, ou 
seja, a corrente aplicada era diretamente proporcional à tensão aplicada. 

Conclusão: Os resultados insatisfatórios (as células não serem capazes de gerarem um fluxo de corrente) são consequência de diversos 
fatores, tais como: Alta resistência das camadas de PEDOT:PSS, óleo de buriti, A célula ser opaca, o que não permite a passagem de luz 
através da célula, impedindo, assim, conversão de energia solar em energia elétrica, A dificuldade para depositar uma camada fina das 
soluções. Assim, apesar de várias tentativas de fabricar uma célula fotovoltaica, nenhuma obteve sucesso. Isso ocorreu principalmente pela 
dificuldade em depositar uma camada extremamente fina de PEDOT:PSS e óleo de Buriti, o que melhoraria a transição das cargas elétricas, 
ao diminuir a resistência e aumentar a transparência da célula. 

Palavras-Chave: célula solar, efeito fotovoltaico, óleo de Buriti, polímeros 

Colaboradores: Patrick Pascoal Brito - mestrando do PGEA 
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Computação Gráfica em C/C++ e OpenGL: aplicações na formação de imagen 

George Sebastian Dantas Ferraz 
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade de Planaltina 
Instituição: UnB 
Orientador (a): IVAN FERREIRA DA COSTA 

Introdução: Esta iniciação cientifica consiste numa caracterização de um componente (Sensor de Força), na qual têm diversas 
aplicabilidades, uma delas é a de poder ser acoplado a um ultra-som, podendo juntar as informações trazendo o que chamamos de 
elastografia como podemos ver no artigo “Elastografia por ultra-som” (Pavan T.Z. – 2008). 

Metodologia: Para iniciarmos nossos trabalhos, começamos com a linguagem C/C++, que é usada pela plataforma do Arduino, que é uma 
placa que consiste em trazer a robótica para o cotidiano.   Antes de partimos para o sensor de força, precisávamos entender como funciona 
o Arduino, na qual foi feita uma matéria, e mini-cursos que são oferecidos na FUP (Faculdade UnB de Planaltina), na qual o aluno da 
iniciação cientifica teve que aprender vários outros sensores básicos do Arduino, na qual todos os outros são embasados, para assim 
desenvolver familiaridade com a Placa e também com a escrita de seus programas de interface.  Depois que o aluno de graduação tinha 
domínio com o Arduino, começou-se a caracterização do sensor de força, na qual foi realizada varias medidas, gerando assim um banco de 
dados para serem analisados, testando assim varias possibilidades de sua melhor aplicação, e também de buscando o melhor desempenho 
do sensor. 

Resultados: Pode se perceber que o sensor tinha varias possibilidades de funcionamento, na qual podia-se variar a resistência que era 
usada em conjunto com o sensor, já que o sensor funciona com a variação de resistividade em seu interior, na qual se não existe pressão 
sendo realizada no sensor, a resistência tende ao infinito, sendo que a voltagem que passa por ele é de 5 Volts. Quando uma pressão era 
aferida no componente sua resistência variava seguindo uma função, que quanto maior a pressão menor era a resistividade do sensor. 

Conclusão: A caracterização foi aferida para ver qual era a melhor resistência a ser usada em conjunto ao sensor, e se usando um 
amplificador operacional, ajudava nas leituras realizadas por ele. Na qual chegamos à conclusão, que usando o amplificador e uma 
resistência variável, é a melhor escolha a ser feita, dado os gráficos obtidos. 

Palavras-Chave: Elastografia, ultrassonografia, modelos deformáveis, instrumentação 
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Tecnologia assistiva na deficiência visual na perspectiva de seus usuários 

Geraldo Faria Junior 
Unidade Acadêmica: Psicologia 
Instituição: UDF 
Orientador (a): Fatima Ali Abdalah Abdel Cader Nascimento 

Introdução: Pretende-se realizar mapeamento dos recursos de tecnologia assistiva utilizados por deficientes visuais, posteriormente, 
avaliar os espaços de acesso aos equipamentos seja em sua residência, no ambiente escolar ou do trabalho. Os dados ajudarão 
compreender o processo atual de acessibilidade das pessoas com deficiência visual aos recursos de tecnologia assistiva disponíveis no 
mercado e, consequentemente, as consequências da utilização ou não dos recursos na constituição de subjetividade privatizada, uma vez 
que os mesmos interferem no acesso e no intercâmbio sociocultural entre eles. Esses dados permitirão compreender a importância ou não 
da tecnologia na superação das limitações impostas pela deficiência, bem como conhecer as implicações e influencias dos recursos no 
desenvolvimento e na participação social do sujeito no seu contexto. 

Metodologia: A metodologia a ser utilizada neste estudo será quantitativa, no sentido de que a presente pesquisa pretende realizar um 
mapeamento dos recursos de tecnologia assistiva utilizados por pessoas com deficiência visual. Pretende-se conhecer quais são os 
recursos, onde são utilizados, como são utilizados, se há assistência técnica para os mesmos, se os usuários possuem autonomia no seu 
uso. 

Resultados: Este estudo pode evidenciar que as pessoas com deficiência visual desconhecem a existência de grande parte dos recursos de 
tecnologia assistiva disponíveis no mercado e, consequentemente, restringem seu universo ao ambiente familiar e escolar, processo que 
gera implicações na constituição de sua subjetividade. Além destes aspectos, os dados podem mostrar que atualmente não se discuti mais 
o processo de inclusão, mas sim o de acessibilidade, participação e permanência das pessoas com deficiência nos espaços sócio-culturais. 

Conclusão: Os resultados sugerem que solicitar inferências elaborativas durante a leitura compartilhada beneficia a compreensão de 
funções narrativas importantes e favorece a verbalização de elementos narrativos complexos, como sentimentos. Além disso, notou-se que 
o processo de scaffolding favoreceu a independência crescente na elaboração de inferências. O presente estudo é o primeiro, entre 
aqueles que relacionam leitura dialógica e compreensão, cuja variável independente afetou a qualidade da recontação livre e não apenas 
da compreensão medida por perguntas, confirmando a relação entre compreender e inferir trazida pela literatura. Em estudos futuros, 
deve-se pensar em como criar uma medida mais eficaz das intervenções, sendo um desafio coadunar a naturalidade do processo leitor com 
o rigor experimental, sendo importante verificar se perguntas que exijam inferências são mais eficazes para o aumento da compreensão do 
que perguntas sobre os pontos básicos da narrativa. 

Palavras-Chave: Deficiência visual. Inovação Tecnológica e Educacional. Participação Social 
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Avaliação do uso de imagens digitais obtidas por smartphones na determinação de espécies químicas 

Gerson Francisco da Silva Neto 
Unidade Acadêmica: Instituto de Química 
Instituição: UnB 
Orientador (a): ALEXANDRE FONSECA 

Introdução: O uso de imagens digitais para a realização de análises químicas é uma alternativa eficiente para a determinação de espécies 
em diferentes matrizes. A partir de imagens digitais e das informações do sistema RGB destas imagens a quantificação pode ser realizada 
com excelentes exatidão e precisão. Esta estratégia tem sido muito utilizada para determinações espectrofotométricas, 
espectrofluorimétricas  ou mesmo na fotometria de chama com desempenho similar ao das estratégias usuais, mas sem a necessidade de 
uso de componentes ópticos como fontes de radiação ou seletores de comprimentos de onda, tornando a instrumentação mais simples e 
portátil. Assim, o desenvolvimento de aplicativos para smartphones que permitam adquirir e gerenciar imagens para fins de determinações 
analíticas, contribuirão para a realização de métodos de análise in situ em tempo real, pois todo o processamento da informação será 
realizado pelo usuário em seu próprio telefone celular. 

Metodologia: Uma pequena caixa de madeira com três diodos emissores de luz (LED) branca foi utilizada como ambiente de luz 
controlada, sendo um suporte para cubeta posicionado sob os LED para a realização das medidas. Um orifício com diâmetro de 1,0 cm foi 
confeccionado na parte frontal da caixa e utilizado como janela de observação, sendo o celular posicionado a 8,0 cm da face frontal da 
cubeta na parte externa do arranjo. As leituras das componentes RGB de uma pequena área da imagem foram efetuadas em tempo real a 
partir do aplicativo para smartphones color-picker e de um celular equipado com câmera fotográfica com resolução de 5.0 Mp. A estratégia 
foi testada para a determinação colorimétrica de Fe(II) e Cr(VI) e para medidas fluorimétricas de quinina, onde um LED ultravioleta foi 
utilizado como fonte de excitação. Adicionalmente, a discriminação de águas minerais baseadas em medidas colorimétricas com os 
indicadores negro de eriocromo T e murexida também foram realizadas. 

Resultados: Curva analíticas para a determinação de Fe(II) (0,3-1,2 mg/L) e Cromo (0,05-0,5 mg/L) apresentaram linearidades adequadas 
(R>0,998) e limites de detecção de 0,25 mg/L e 0,02 mg/L para Fe(II) e Cr(VI), respectivamente. Para a determinação de quinina (0,5-2,5 
mg/L) obteve-se uma elevada correlação linear (R=0,998) para a calibração e a determinação deste analito para duas amostras de bebidas 
comerciais não foram significativamente diferentes (95% de confiança) ao se comparar o método proposto com o método baseado em um 
fluorímetro comercial. A discriminação das 10 amostras de água estudadas (8 águas minerais, água destilada e água de torneira) foi 
realizada com sucesso utilizando-se apenas a dispersão dos dados com relação as componentes “R” do reagente negro de eriocromo T e 
“B” para a murexida, sendo formados 9 agrupamentos para as 10 amostras estudadas. Adicionalmente, foi observada a correlação da 
variável “B” da murexida com o teor de cácio identificado no rótulo das amostras. 

Conclusão: O desempenho apresentado com a metodologia proposta permitiu a determinação colorimétrica de íons Cr(VI) e Fe(II) em 
níveis de concentração relativamente baixos, o que possibilita a sua aplicação em determinações de interesse ambiental e farmacêutico. 
Para a determinação de Quinina, demonstrou-se a aplicação da estratégia em uma situação real com desempenho plenamente adequado. 
Com relação ao estudo com águas minerais, o sistema proposto foi  bastante simples e eficiente,  proporcionando a discriminação de 9 das 
10 amostras avaliadas sem a necessidade de algoritmos matemáticos complexos, normalmente utilizados para este tipo de análise 
exploratória. Pode-se concluir que a proposta avaliada no presente trabalho é bastante promissora podendo ser aplicada, no futuro, em 
outras análises. 

Palavras-Chave: Análise por imagens, colorimetria, classificação de águas, smartphones 
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Estimativa da produtividade de polpa em uma população de pequi (Caryocar brasiliense Camb., 

Caryocaraceae) em um Assentamento em Planaltina, DF 

Gervandisnider Lima Fagundes 
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Orientador (a): DULCE MARIA SUCENA DA ROCHA 

Introdução: O Cerrado ocupa 22 % do território nacional, é considerado um dos hotspots de diversidade do globo e devido à expansão 
agrícola é um dos biomas mais ameaçados do planeta. Iniciativas governamentais, não governamentais e privadas têm conseguido agregar 
valor a espécies do Cerrado, de forma a garantir a conservação de áreas importantes para a manutenção do bioma. Os frutos comestíveis 
de espécies nativas são conhecidos regionalmente, consumidos e comercializados in natura, na forma de doces, polpa ou sorvete, gerando 
fonte adicional de renda familiar de populações rurais. O pequi (Caryocar brasiliense Camb.) é um fruto nutritivo, rico em vitaminas, 
fósforo, potássio, magnésio e carotenóides, cujos caroços (putamens) são apreciados na culinária tradicional do Centro Oeste e a polpa em 
conserva pode ser encontrada em supermercados e feiras. O objetivo deste trabalho foi estimar a produtividade da polpa de frutos de 
pequi no assentamento Márcia Cordeiro Leite, Planaltina, DF. 

Metodologia: Foram marcadas 60 árvores em 2013 e 54 em 2014, das quais foi medido o diâmetro a 30cm do solo e contados os frutos 
produzidos. Para avaliar a produtividade de polpa foram coletados 100 (2013) e 60 (2014) frutos e avaliados o peso: do fruto e de um 
putamem/fruto. Para estimativa de volume de polpa foram medidos o comprimento e as duas larguras de cada putamem. A espessura da 
polpa foi medida com auxílio de um paquímetro e o volume total estimado através da fórmula:4/3p(ab+ac+bc)n, onde a, b, c são 
comprimento, largura 1 e 2 do putamem e n=espessura da polpa. Para verificar se tamanho de indivíduo poderia explicar a produção de 
frutos, foram feitas regressões entre área basal (m) e log número de frutos de cada planta. 

Resultados: As análises de regressão entre área basal e produção de frutos, para ambos os anos, foram não significativas, indicando que a 
quantidade de frutos produzidos por planta não pode ser explicada pelo tamanho do indivíduo. A produção de frutos total variou entre 
anos e indivíduos: ano 2013 - de 10-331 frutos (?=84,85±77,08) total 5.176,  2014 – de 2-749 frutos (?=183,92±164,64) total 10.116. O 
volume total de polpa encontrado para a amostra de frutos foi: 0,18 m3 (2013) e 0,47 m3 (2014) o que forneceria 32,78 kg e 69,05 kg, 
respectivamente, de polpa para o total de frutos produzidos. 

Conclusão: A renda estimada para cada safra do assentamento Márcia Cordeiro Leite, considerando o valor de mercado da polpa em R$ 
30,00, foi de R$ 983,40 (2013) e R$ 2071,50 (2014), valores similares aos obtidos em trabalho avaliando a renda bruta mensal familiar 
advinda da atividade agrícola e pecuária em Catalão (GO) - R$ 1.118,60 para propriedades de 32ha e R$ 2.606,70 para as de 144ha (valores 
corrigidos para o ano de 2014). Esses resultados sugerem que a comercialização de frutos e polpa de pequi pode gerar renda extra 
importante para o assentamento, desde que o valor arrecadado seja utilizado para manutenção e melhoramento da comunidade. 

Palavras-Chave: Cerrado, Renda familiar, extrativismo, frutos 
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Simulaçaõ visual do ciclo do lítio na cadeia produtiva de celulares com finalidade didáticae educativa a 

ser utilizada na disciplina Engenharia e Ambiente da fAculdade UnB Gama 

Gesiel dos Santos Freitas 
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade do Gama 
Instituição: UnB 
Orientador (a): MARIA VITORIA DUARTE FERRARI TOME 

Introdução: Simuladores, que são dispostos de mecanismos que implantam situações-problema, incentivam o usuário a tomar decisões e 
elaborar propostas para intervenção naquele mundo, além de antecipar o resultado de suas ações e prever a melhor atitude. A 
aprendizagem por meio de jogos e simuladores torna o ensino e compreensão do assunto mais definido devido a possibilidade de 
interação com o objeto de ensino e o desafio proposto, sabendo disso e tendo em vista que explorar essas áreas e fazer com que o aluno 
observar como é fundamental incluir as variáveis ambientais no processo produtivo tomou-se a iniciativa de simular o ciclo de vida do lítio 
na cadeia produtiva de celulares. Com o objetivo de representar, visualmente, o ciclo de vida do lítio na cadeia produtiva de celulares, 
desde sua extração até o descarte correto e sua reciclagem, como objeto didático da disciplina engenharia e ambiente, integrando a 
metodologia desenvolvida para a disciplina. 

Metodologia: Os passos metodológicos foram: (a) levantamento sobre os requisitos e dificuldades dos alunos de engenharia e ambiente, 
isso levou uma concepção e levantamento do cenário e elementos para criação da simulação do ciclo de vida do lítio na cadeia produtiva 
de celulares, (b) análise do cenário iria ser construído e tecnologias seriam necessárias no processo e como os elementos seriam utilizados 
para compor a simulação,  como por exemplo foi decidido usar uma biblioteca gráfica SDL e a linguagem de programação C++ para criação 
da simulação, (c) A terceira etapa foi a de implementação (produção ), onde escolheu uma ferramenta de gestão de projetos GitHub, 
depois disso o código começou a ser criado e com isso o cenário foi criado e os elementos deram origem a simulação,(d) Quarta etapa foi 
de testes e correções onde usuários selecionados usaram a simulação e com isso foi diagnosticado erros e melhorias a serem 
implementadas. 

Resultados: Com base em estudos e as crescentes demandas por soluções de engenharias que se preocupam com o ambiente, a simulação 
foi criada para ser capaz de representar os fatores que são expostos ao meio ambiente e o afetam tanto no âmbito da produção quanto 
pós-produção na cadeia produtiva de celulares com ênfase no ciclo de vida do lítio.Com isso será possível analisar a interação do estudante 
com as variáveis ambientais expostas no processo produtivo e incentivar suas concepções em usa-las para mitigar danos ao ambiente. 

Conclusão: A simulação permitirá demonstrar aos alunos porque incluir variáveis ambientais na cadeia produtiva de produtos, 
possibilitando analisar e mensurar os impactos mitigados pela inclusão demandada de varias ambiental nos ciclos produtivos. Essa 
simulação trata do ciclo de vida do lítio, porém estimula o cérebro sobre vários aspectos tais como observação, análise, criatividade, assim 
os alunos poderão elaborar propostas de prevenção e melhorias em qualquer ciclo produtivo. 

Palavras-Chave:  
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Introdução: : O presente trabalho objetivava discutir as tendências do financiamento e controle democrático da Política de Desporto e 
Lazer no Brasil. Diante da dificuldade no acesso aos dados sobre financiamento, a pesquisa se restringiu à dimensão do Controle 
Democrático na Política de Desporto, num percurso de compreensão da historicidade e das regulamentações do Conselho Nacional do 
Esporte (CNE).  A Política de Desporto e Lazer é um dos eixos das várias políticas sociais estudadas pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em 
Seguridade Social e Trabalho (GESST), que na atual conjuntura desenvolve estudos para a problematização da condição do Estado Social 
brasileiro na crise do capital, procurando compreender sob um olhar crítico quais são os impactos para as políticas sociais do atual estágio 
de capitalismo. 

Metodologia: : Para tanto, foi realizado levantamento bibliográfico e documental em torno do CNE, bem como do seu regimento interno, 
das suas resoluções e dos relatórios finais das Conferências Nacionais do Esporte. As resoluções foram encontradas no site do Ministério 
do Esporte, aquelas que faltavam foram solicitadas ao Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC), bem como do 
regimento interno e dos relatórios finais das conferências. 

Resultados: O CNE foi criado em 2002, em conjunto com pasta ministerial do turismo, porém com a separação destas pastas em 2003, o 
CNE passou a tratar exclusivamente no que tange a política de desporto e lazer. O CNE é vinculado diretamente ao Ministério do Esporte, 
composto por 22 membros, 9 representantes do Governo, 7 representantes de entidades e 6 indivíduos, esses indivíduos são indicados 
pelo o Ministro do Esporte e são atletas notáveis do esporte, assim não representam diretamente a sociedade civil e aos usuários 
atendidos por essa política. Do período de 2003 a 2014, foram 41 resoluções expedidas pelo CNE, visto que 29 das resoluções referem-se à 
concepção, 8 de gestão e 4 de controle social. A temática de concepção trata desde aprovação de normas básicas de controle de dopagem 
nas partidas, provas ou equivalentes do desporto de rendimento de Prática Profissional e Não-Profissionalà concessão de Bolsa-Atleta a 
atletas praticantes de modalidades não olímpicas e não paraolímpicas. As resolu 

Conclusão: : Por fim, foi possível observar que o CNE não possui composição paritária entre Estado e Sociedade Civil, mesmo tendo caráter 
deliberativo, exercer mais a função consultiva e de assessoramento, pois suas deliberações refere-se aspectos de aprovação específicos de 
normas, regulamentos e listas, que não impactam de forma direta na política de esporte e lazer, bem como foi possível verificar que as 
discussões relacionadas aos Megaeventos Esportivos, Copa do Mundo de Futebol de 2014 e as Olimpíadas e Paralímpidas de 2016, não 
foram mencionadas, visto que essa pauta hoje dos Megaeventos está conduzindo a política de esporte e lazer no nosso país. 

Palavras-Chave: Política Social, Política de Esporte, Estado Social, 

Colaboradores: O projeto conta com a colaboração dos outros pesquisadores do GESST e os outros discentes que participam da mesma 
pesquisa 
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Qualidade da Informação Contábil: uma investigação sobre a abordagem quantitativa determinantes da 

que afetam a qualidade das Informações Contábeis e a percepção dos Contadores e Auditores que 
atuam no Distrito Federal. 

Géssica Cappellesso 
Unidade Acadêmica: Depto de Ciências Contábeis e Atuariais 
Instituição: UnB 
Orientador (a): JOMAR MIRANDA RODRIGUES 

Introdução: A contabilidade tem como principal objetivo o fornecimento de informações que sejam úteis aos seus diversos usuários, e para 
isso, elas devem ser compostas por determinantes da qualidade da informação contábil. Visto isso, existem grandes esforços para a 
divulgação de informações contábeis úteis, mas ainda é muito discutido o que vem a ser informações contábeis de qualidade e quais são 
suas principais características.  Com base nisso, o propósito deste estudo foi verificar, através da aplicação de questionários, o nível de 
percepção que os contadores e auditores do Distrito Federal detêm sobre as principais proxies (atributos) de uma informação contábil de 
qualidade, com base nas dimensões de persistência, conservadorismo, gerenciamento de resultados e value relevance. Assim, a intenção 
da pesquisa é de contribuir para a ampliação do campo de estudo da qualidade da informação contábil sob uma nova perspectiva. 

Metodologia: O instrumento de pesquisa utilizado neste estudo foi um questionário aplicado em duas etapas, uma in loco (no Conselho 
Regional de Contabilidade do Distrito Federal) e outra eletronicamente, via Google Docs. O questionário foi estruturado em três partes: 
uma introdutória, com perguntas a respeito de informações gerais sobre o respondente, outra com perguntas específicas onde é usada a 
escala likert para que os respondentes expressem seu grau de concordância, sendo atribuído notas de 1 (discordo totalmente) a 5 
(concordo totalmente), e a última parte corresponde a perguntas específicas com respostas de múltipla escolha (a, b, c, d).  Para 
tratamento dos dados, calculou-se o score total para cada proxy, fazendo uma média das questões do tipo likert e as de múltipla escolha. 
Com base nesses scores, elaborou-se as estatísticas descritivas e a correlação, que foi medida pelo Rô de Spearman, pois os dados não 
apresentam distribuição normal. 

Resultados: Os resultados mostram que o value relevance é a proxy mais percebida (77%), em segundo lugar está o gerenciamento de 
resultado (56,7%), seguido do conservadorismo (43,9%) e em último a persistência (38,7%). As estatísticas descritivas e a correlação, 
medidas por testes específicos de significância mostram que: O gerenciamento de resultado apresenta correlação com o gênero e com o 
ramo de atuação. Além disso, há diferenças significativas entre as médias por gênero, em que homens tem maior percepção do que por 
mulheres. Quanto ao conservadorismo, existe uma correlação com faixa etária e tempo de formação. Isso mostra que pessoas mais jovens 
e formadas há menos tempo percebem mais o conservadorismo. Já o value relevance tem maior nível de percepção entre as mulheres, e a 
diferença de scores entre os dois sexos, apesar de fraca, é significante. Por fim, a persistência não apresenta correlação significativa com 
nenhuma variável de pesquisa e nem diferenças entre as médias dos grupos. 

Conclusão: Com base na pesquisa, é possível observar que alguns atributos da qualidade da informação contábil são mais percebidos que 
outros. Além disso, os níveis de percepção entre eles são bem distribuídos, sendo o maior de 77% para a proxy de value relevance e o 
menor de 38,7% para a persistência. Adicionalmente, com o uso da correlação de Spearman, foi verificado que algumas variáveis afetam 
levemente o nível de percepção para certas proxies da qualidade da informação contábil. Finalmente, ainda são poucos os estudos 
referentes a qualidade da informação contábil, quanto mais trabalhados sob a perspectiva de proxies e seus níveis de percepção. Nesse 
sentido, a pesquisa aqui realizada contribui para ampliação do campo da qualidade da informação contábil à medida em que busca avaliar 
o nível de percepção que os profissionais contábeis detêm sobre esse assunto. 

Palavras-Chave: Qualidade da informação contábil. Informações Contábeis. Determinantes da qualidade. 

Colaboradores: Prof. Eduardo Tadeu Vieira 
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Crianças de 18 meses e videogravações de si mesmas 

Gessica Souza Santos 
Unidade Acadêmica: Departamento de Psic.Escolar e do Desenvolvimento 
Instituição: UnB 
Orientador (a): GABRIELA SOUSA DE MELO MIETO 

Introdução: O uso de videogravações tem sido uma prática cultural recorrente para diversas famílias, contribuindo com a possibilidade de 
que as crianças venham a assistir a videogravações de si mesmas. Analisamos o desenvolvimento da criança a partir da tríade que se 
estabelece entre ela, sua mãe e um objeto. Consideramos os aspectos comunicacionais existentes na relação triádica: a) usos e funções dos 
objetos como significados aprendidos através de sistemas semióticos, b) usos e funções compartilhados publicamente, c) práticas 
comunicativas educativas. Nesta pesquisa foram consideradas as imagens projetadas para a criança como o objeto materializado, 
ressaltando as intenções comunicativas que ocorrem em episódios de interação criança-mãe, a partir do compartilhamento destas 
imagens. O objetivo do trabalho foi identificar, nestes episódios, os elementos comunicativos, verbais e não verbais, indicadores do 
desenvolvimento de funções psicológicas destas crianças, com ênfase para a auto-regulação. 

Metodologia: Foi utilizada metodologia de pesquisa qualitativa, com análise microgenética dos processos interativos. Foram 
acompanhadas duas bebês em interação triádica com o mesmo adulto (suas mães) e os mesmos objetos (telefone celular), em que as mães 
mostravam videogravações das próprias filhas para serem observadas pelas crianças. Estas videogravações compartilhadas foram 
realizadas previamente pela família, escolhidas a critério das mães participantes, com a indicação de que fossem cenas cotidianas do 
acervo familiar. As interações triádicas foram divididas em duas sessões videogravadas que aconteceram aos 16 e 17 meses de idade das 
crianças. Posteriormente as videogravações das sessões realizadas foram assistidas repetidas vezes pela pesquisadora afim de se construir 
a categorização dos dados. 

Resultados: Dentre os elementos comunicativos verbais e não verbais observados na relação das duas tríades mãe-bebê-objeto destacou-
se que uma das crianças se comunica verbalmente mais do que a outra e este fato diferencia também a forma como as mães observadas 
interagiram com estas crianças. Partindo das categorias sobre os usos dos objetos - usos canônicos, não canônicos e premissas dos usos 
canônicos - os episódios de interação triádica observadas evidenciaram ocorrências de tais usos, indicando-se as premissas da auto-
regulação - importante função psicológica em desenvolvimento. Nota-se que a criança que se comunica com mais elementos verbais 
demonstrou que o aparelho celular era algo comum e que, por  já possuir um domínio sobre o objeto, a demanda pela mediação de sua 
mãe foi muito diferenciada se comparada a outra criança, que ainda está desenvolvendo habilidades para fazer o uso deste recurso e que 
necessitou de um acompanhamento verbal e de interação motora maior por parte de sua mãe. 

Conclusão: Esta pesquisa pode auxiliar profissionais, como o professor de educação infantil ou psicólogo escolar, a compreender os 
diferentes tipos de mediação que o adulto constrói com as crianças em ambientes não formais de aprendizagem para transpor aos 
ambientes formais. Ao longo da análise dos dados a interação triádica considerada – criança/cuidador/imagens projetadas para a criança 
em um aparelho de telefone celular - precisou ser evidenciada como uma mediação por recursos tecnológicos, exigindo uma reflexão 
específica sobre os usos dos objetos, com destaque para a forma como as mães interagiam com as crianças em relação às videogravações. 
Desta maneira, a relação do uso da própria imagem pela criança pequena ainda precisa de aprofundamento, sugerida como os próximos 
passos de análise deste estudo. 

Palavras-Chave: Auto-regulação, Videogravações, Relação Triádica, Criança Pequena. 

Colaboradores: Giovanna Cristina Silveira Corrêa - PIBIC-EM Thaís Araújo de Macêdo - PIBIC-EM Maria Arlene Pessoa - Graduação 
Psicologia - UnB 
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Resistência de união ao esmalte pelo teste de microcisalhamento e padrão fratura de diferentes 

materiais para o selamento de cicatrículas e fissuras 

Gessika Pacheco Cardoso 
Unidade Acadêmica: Departamento de Odontologia 
Instituição: UnB 
Orientador (a): LEANDRO AUGUSTO HILGERT 

Introdução: A doença cárie ocorre em superfícies nas quais há acúmulo de um biofilme microbiano. As superfícies dentais de cicatrículas e 
fissuras, com sua intrincada anatomia, favorecem o acúmulo do biofilme e dificultam sua remoção pelos métodos de higiene bucal. Os 
selantes, ao cobrirem e ocuparem as cicatrículas e fissuras, criam uma barreira mecânica e uma superfície lisa que facilita a remoção do 
biofilme. Revisões sistemáticas recentes demonstram que os selantes são efetivos como método de prevenção de lesões cariosas em 
superfícies de cicatrículas e fissuras em pacientes de alto risco à cárie. Também, que parece não existir diferença entre o efeito preventivo 
de selantes resinosos e ionoméricos. Entretanto, vários estudos utilizam a retenção do selante como forma de avaliar seu sucesso clinico e, 
nestes, os selantes resinosos parecem apresentar resultados superiores. Novos protocolos de aplicação e materiais tem sido apresentados 
pela indústria como alternativas para o selamento de cicatrí 

Metodologia: 16 dentes bovinos forma selecionaodos para o estudo e tiveram suas raízes separadas da coroa. As coroas foram incluídas 
em tubo de PVC com resina epóxica e a face vestibular exposta, planificada e lixada até lixa #1200 de forma a expor apenas esmalte. Em 
cada face vestibular foi aplicada uma fita adesiva dupla face, perfurada com 3 orifícios de 1mm de diâmetro cada, que delimitaram as áreas 
de adesão para os espécimes (n=3 por dente). Ema cada uma das áreas de adesão foi realizada uma canaleta triangular para simular a 
anatomia de uma fissura. Os 16 dentes foram distribuídos em 4 grupos de forma aleatória (n=12 por grupo). Os protocolos e materiais dos 
4 grupos foram: PA+CR: condicionamento com ácido fosfórico 37% e selante resinoso, SE+CR: sistema adesivo autocondicionante e selante 
resinoso, RMGIC: condicionamento com ácido fosfórico 37% e selante ionomérico modificado por resina, ART-HVGIC: selante ionomérico 
de alta viscosidade segundo a técnica do ART (tratamento restaurador atrau 

Resultados: A análise dos dados do teste de resistência de união ao microcisalhamento mostrou os seguintes resultados (MPa±DP, 
grupamento estatístico): PA+CR (18,59±6,76, A), SE+CR (11,34±4,39, B), RMGIC (9,48±3,44, BC) e ART-HVGIC (6,10±2,07, C). Os padrões de 
fratura foram, percentualmente (adesivo, coesivo): PA+CR (75%,25%), SE+CR (92%,8%), RMGIC (17%,83%) e ART-HVGIC (75%,25%). 

Conclusão: O selante resinoso, após condicionamento com ácido fosfórico, apresentou os maiores valores de resistência de união ao 
microcisalhamento. Houve predomínio de falhas adesivas, exceto no grupo RMGIC. 

Palavras-Chave: cárie dental, selantes, resinas compostas, cimentos de ionômero de vidro, tratamento restaurador atraumático, 
microcisalhamento, resistência de união. 

Colaboradores: Géssika Pacheco Cardoso (bolsista PIBIC), Leandro Augusto Hilgert (professor orientador). 
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Efeito de intervenções dialógicas na leitura compartilhada sobre a habilidade de fazer inferências 

Gilberto Gauche 
Unidade Acadêmica: Departamento de Processos Psicologicos Básicos 
Instituição: UnB 
Orientador (a): EILEEN PFEIFFER FLORES 

Introdução: A leitura dialógica é um estilo de leitura compartilhada caracterizado por intervenções que estimulam o diálogo entre 
contador e ouvinte durante e sobre a narrativa. Ela tem se mostrado efetiva para o desenvolvimento de várias habilidades de leitura, como 
vocabulário e compreensão de texto. Há um grande desacordo na literatura existente quanto à definição de inferência e isso tem afetado 
negativamente a pesquisa sobre o assunto. O presente estudo busca investigar experimentalmente os efeitos da leitura dialógica sobre a 
habilidade de fazer inferências complexas acerca da narrativa. A pesquisa experimental baseou-se em um trabalho conceitual prévio, 
visando a definir com mais clareza a inferência e circunscrever o tipo de inferência específica pesquisada. Tem-se como objetivo a 
construção de conhecimentos que possam ser usados nos contextos básico e aplicado, com enfoque na educação. 

Metodologia: Com uma criança do sexo feminino de dez anos, lia-se três vezes por semana um capítulo de um romance infanto-juvenil. Na 
linha de base, pedia-se após a leitura que a criança recontasse a história (recontação livre) e, em seguida, que respondesse perguntas 
sobre os seus pontos mais relevantes (recontação dirigida). Na fase de intervenção, eram feitas durante a leitura de cada capítulo quatro 
perguntas, que exigiam a feitura de inferências elaborativas. Cada pergunta inferencial, caso não fosse respondida, era seguida por três 
niveis crescentes de auxílio: reelaboração da pergunta, menção de evidências relevantes do texto e modelo de resposta. As sessões foram 
gravadas em vídeo e analisadas, medindo-se a compreensão da criança pelo número de funções narrativas citadas nas recontações, o nível 
de auxilio necessário durante a leitura dialógica e o número de nomeações, caracterizações de personagens e sentimentos feitos pela 
criança na recontação livre. 

Resultados: A intervenção produziu efeitos significativos sobre a compreensão, que na recontação livre manteve-se bem acima do nível da 
linha de base, e sobre a frequência de verbalizações de sentimentos de personagens, que também aumentou consideravelmente. Foi 
possível observar uma queda moderada do nível de auxílio necessário para a feitura de inferências elaborativas. 

Conclusão: Os resultados sugerem que solicitar inferências elaborativas durante a leitura compartilhada beneficia a compreensão de 
funções narrativas importantes e favorece a verbalização de elementos narrativos complexos, como sentimentos. Além disso, notou-se que 
o processo de scaffolding favoreceu a independência crescente na elaboração de inferências. O presente estudo é o primeiro, entre 
aqueles que relacionam leitura dialógica e compreensão, cuja variável independente afetou a qualidade da recontação livre e não apenas 
da compreensão medida por perguntas, confirmando a relação entre compreender e inferir trazida pela literatura. Em estudos futuros, 
deve-se pensar em como criar uma medida mais eficaz das intervenções, sendo um desafio coadunar a naturalidade do processo leitor com 
o rigor experimental, sendo importante verificar se perguntas que exijam inferências são mais eficazes para o aumento da compreensão do 
que perguntas sobre os pontos básicos da narrativa. 

Palavras-Chave: Leitura dialógica, compreensão leitora, inferências, crianças, Brasil. 

Colaboradores: Agradecemos a Bianca Rogoski e Juliana Duarte pela colaboração na pesquisa. 
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Segmentação de Texto em Imagens 

Gildo Rodrigues da Silva Junior 
Unidade Acadêmica: Departamento de Ciência da Computação 
Instituição: UnB 
Orientador (a): ALEXANDRE ZAGHETTO 

Introdução: O Processamento Digital de Imagens é uma sub-disciplina associada ao Processamento Digital de Sinais. Sua origem está 
intimamente relacionada ao aparecimento de computadores digitais capazes de realizar tarefas de processamento realmente significativas. 
Dessa maneira, pode-se dizer que tal disciplina teve sua origem no início dos anos 60 e envolve desde o realce de contraste em uma 
fotografia até o reconhecimento de defeitos em circuitos integrados por meio de imagens de raio-x. A área de processamento de imagem 
passou a ter uma grande abrangência. Suas aplicações podem ser classificadas em baixo, médio e alto nível. O baixo nível é definido por 
operações de pré-processamento para redução de ruído, realce de contraste, transformações de imagem em cores para níveis de cinza, 
entre outros. Ou seja, tanto a entrada como a saída do processo é uma imagem. Em aplicações de médio nível são utilizadas imagens como 
entrada e obtém-se na saída as características dessas imagens, tais como bordas, 

Metodologia: Foi proposto um sistema computacional que realiza a segmentação de imagens coloridas a fim de detectar a presença de 
texto. Inicialmente foram estudados alguns algoritmos de processamento de imagem e segmentação, com o proposito de estudar o 
comportamento desses algoritmos em imagens com texto. Em seguida foi desenvolvido um segmentador simples que acusou a presença 
de texto em imagens rudimentares. Posteriormente esse código passou por um processo de desenvolvimento e melhorias. O programa é 
baseado numa sequência de etapas que resultam na imagem segmentada, dentre essas etapas estão a aplicação de filtros, operações 
morfologias básicas e limiarizações. Para maiores detalhes a respeito da implementação, sugere-se consultar o artigo completo. O sistema 
foi implementado em linguagem de programação C\C++ com auxílio da biblioteca gráfica OpenCV. 

Resultados: Foram realizados testes com imagens coloridas e imagens na forma de formulário. O programa foi capaz de identificar a parte 
do formulário na qual há a presença de texto puro e a parte onde há fotografias. Identificado a fotografia, o programa identifica se existe 
textos na mesma. Pôde-se observar que o programa tem sua eficácia restrita a imagens de construção complexa e textos não uniformes, 
mas isso pode ser amenizado com ajuste correto dos parâmetros de filtros e operadores morfológicos. 

Conclusão: Foi apresentada uma ferramenta que permite a detecção de texto em imagens coloridas com uma eficiência satisfatória. 

Palavras-Chave: Segmentação de texto em imagens, Processamento de imagens, Ciência da Computação. 

Colaboradores: Não se aplica. 
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Estudo de compósitos de H3PW12O40-SiO2 em reações de esterificação catalítica 

Giovana Magalhaes dos Santos 
Unidade Acadêmica: Instituto de Química 
Instituição: UnB 
Orientador (a): JOSE ALVES DIAS 

Introdução: Polioxometalatos são compostos de fórmula geral [XxMmOy]q-, os quais são formados pela condensação de um único 
(isopoliânions), dois ou de mais tipos de oxoânions (heteropoliânions). Visando a redução do impacto ambiental, o uso de sólidos ácidos 
como catalisadores em reações de fase líquida tem se destacado em função da sua possível regeneração e reutilização. O ácido 12-
tungstofosfórico (H3PW12O40) ao ser encapsulado em sílica, torna-se um catalisador heterogêneo e eficiente em reação de esterificação. 
Nesse trabalho foram sintetizados diferentes catalisadores, variando-se a proporção estequiométrica de ácido H3PW12O40 e do álcool 
utilizado. Estes catalisadores foram aplicados nas reações de esterificação do ácido oleico com etanol e sua caracterização foi constituída 
por várias técnicas como FT-IR, MAS-RMN de 31P e teste modelo de lixiviação. A partir da caracterização e das conversões da reação, a 
qualidade desses catalisadores foi avaliada. 

Metodologia: Foram sintetizados pelo processo sol-gel catalisadores com HPW incluso em sílica variando o álcool (metanol, etanol, 
propanol, butanol e sem álcool) e a porcentagem de HPW (11%, 20%, 30% e 40%). Na síntese adicionou-se uma quantidade de HPW a uma 
solução de 18mL de H2O e 14,8g do álcool. Sob agitação foi adicionado 41,7mL (gota-a-gota) de tetraetilortosilicato. O sistema reacional foi 
mantido a 80ºC/3h, após a formação do gel foi realizado rotaevaporação, extração, filtração e calcinação. As propriedades estruturais, 
ácidas e estabilidade dos sólidos foram analisadas pelas técnicas de FT-IR, DRX, RMN de 31P, UV-Vis. Os catalisadores foram usados na 
reação de esterificação do ácido oleico com etanol e reutilizados. O teste reacional foi realizado em microreatores de 5mL utilizando 10% 
(m/m) de catalisador/massa de ácido, ativação dos catalisadores a 200°C/1h, proporção molar ácido:etanol 1:6, temperatura de 75°C/180 
min. Os produtos da reação tiveram sua conversão obtida por RMN de 1H. 

Resultados: Os espectros de FT-IR apresentaram vibrações das bandas em 550cm-1, referente à deformação O-P-O dos oxigênios internos, 
em 798cm-1, indicando o estiramento W-O-W dos átomos de oxigênio das arestas, em 893cm-1 relativo ao estiramento W-O-W dos 
átomos de oxigênio ligados no vértice, em 983cm-1 referente ao estiramento assimétrico dos átomos de tungstênio com os oxigênios 
terminais. Os DRX não mostraram as reflexões características do HPW (2? = 10,3°, 25,3° e 34,6°). Resultados de RMN de 31P indicaram um 
único sinal do HPW hidratado em aproximadamente -15 ppm. O estudo de lixiviação dos catalisadores teve resultado médio de 0,5-1,2%. 
Para as reações de esterificação foram utilizados os catalisadores sintetizados com etanol e sem álcool e em diferentes proporções de 
HPW. Os valores obtidos por RMN de 1H indicaram conversões entre 20,6-21,2% para os catalisadores com etanol e uma média de 7,7-
8,3% para os sem álcool. 

Conclusão: Os diferentes alcoóis na síntese podem modificar a dispersão do heteropoliácido na matriz de sílica e assim interferir na 
homogeneidade do processo. Os espectros de FT-IR e o RMN de 31P confirmaram que a estrutura de Keggin foi mantida após a inclusão na 
sílica. Os dados de DRX indicaram apenas a presença de um halo amorfo característico da sílica gel não cristalina. Isso mostra uma 
admissível alta dispersão de nanocristalitos de HPW na superfície da sílica, indicando que a sua área específica foi ampliada com sucesso. 
Foi obtida uma interação ideal entre a sílica e o HPW uma vez que o maior valor de lixiviação foi de 1,2%. Para as reações de esterificação 
os valores de conversão obtidos indicaram baixas conversões. A baixa conversão obtida pode estar relacionada a um pré-tratamento 
inadequado do catalisador, o que pode ter causado um bloqueio dos sítios ácidos do catalisador, dificultando o acesso destes pelos 
reagentes de partida. 

Palavras-Chave: reação de esterificação, síntese sol-gel, compósitos de sílica gel com ácido 12-tungstofosfórico, lixiviação. 

Colaboradores: Estelle Silva Diorato 

 

  



 

  81   

Vol. 2 

 
Características gerais dos contribuintes para a previdência social residentes na Área Metropolitana de 

Brasília (AMB): uma análise com base nos dados do Censo Demográfico 2010 

Giovanna Valadares Borges 
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade do Gama 
Instituição: UnB 
Orientador (a): MARILIA MIRANDA FORTE GOMES 

Introdução: O Brasil está entre as sociedades que envelhece mais rapidamente no mundo. Neste contexto de rápido envelhecimento 
populacional, discussões acerca das suas consequências sociais, culturais, políticas e econômicas são cada vez mais importantes nas 
diferentes hierarquias da gestão pública. Particularmente, para a previdência social, as implicações estão relacionadas com a sua 
sustentabilidade em longo prazo, isto porque no Brasil, as contribuições e benefícios encontram-se estruturados em um modelo de 
repartição simples. Diante dessas mudanças na estrutura etária se faz cada vez mais necessário conhecer as características dos 
contribuintes da previdência social, colaborando assim para um melhor planejamento de ajustes e reformas necessários. Portanto, este 
artigo tem como objetivo analisar o perfil dos contribuintes da Previdência Social residentes na Área Metropolitana de Brasília (AMB), com 
base nos dados do Censo 2010. 

Metodologia: Para alcançar o objetivo proposto, os contribuintes residentes na AMB foram caracterizados segundo variáveis demográficas 
e socioeconômicas. Tendo em vista um maior conhecimento das diferenças intra-urbanas, a AMB foi dividida em quatro regiões, 
classificadas segundo estratos de renda, e o perfil dos seus contribuintes também foi analisado. O banco de dados utilizado tem como base 
as informações oriundas do conjunto Amostra do Censo 2010. Medidas de associação estatística foram utilizadas entre as características 
dos contribuintes que mais se destacaram na descrição do perfil. Para as análises estatísticas dos dados, serão utilizados aplicativos 
estatísticos como Excel, SAS e SPSS. 

Resultados: Os perfis dos contribuintes residentes no conjunto da AMB evidenciam diferenciais intra-urbanos importantes. Por exemplo, 
as Regiões 3 e 4, caracterizadas pelas localidades da AMB com renda domiciliar média mais baixa, possuem maior proporção de 
contribuintes homens, solteiros, com idade até 39 anos, que declararam cor/raça parda, que tem Ensino Médio completo e trabalha no 
setor de serviços. Por outro lado, na Região 1, constituída por localidades do DF com renda domiciliar média elevada, observa-se um 
número importante de contribuintes com idade entre 40 e 59 anos, do sexo feminino, de cor/raça declarada como branca, com nível 
superior completo, casado e ocupando cargos de maior prestígio no mercado de trabalho. Chama a atenção, ainda na Região 1, a 
proporção de contribuintes de 60 a 69 anos. Em todas as regiões, a maioria dos contribuintes é responsável pelo domicílio que habitam. 

Conclusão: Os resultados apresentados neste trabalho contribuem para um maior conhecimento das características dos contribuintes para 
a previdência social, levando-se em consideração desigualdades intra-urbanas. Tendo em vista o rápido processo de envelhecimento 
populacional, as análises propostas neste trabalho podem contribuir para a implementação de políticas públicas que visam ampliar 
formalmente o contingente populacional aqui analisado, possibilitando assim um melhor planejamento em como se fazer mudanças que 
permitam que a previdência social continue a desempenhar sua função de amparar os trabalhadores, quando estes não tiverem condições 
de receber uma renda proveniente do seu trabalho. 

Palavras-Chave: AMB, Contribuintes, Previdência Social, Censo 2010. 
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ISOLAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE MICRORGANISMOS ENVOLVIDOS NA DEGRADAÇÃO DE IMPRESSÕES 
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Orientador (a): Rafael Perseghini Del Sarto 

Introdução: Em locais de crime, busca-se coletar muitas informações sobre a autoria e a materialidade do fato delituoso, de modo a 
assegurar a persecução penal do Estado. As impressões digitais são um meio de identificação de indivíduos que estiveram presentes em 
determinado local. Compostas por inúmeras substâncias orgânicas e inorgânicas, as impressões digitais são um meio seguro e eficaz para a 
identificação humana e contêm inúmeras informações, as quais podem ser utilizadas para a investigação criminal fornecendo informações 
sobre o intervalo de tempo entre o toque e a revelação do fragmento de impressão latente. Os componentes presentes em impressões 
latentes podem ser degradados por alterações físicas e químicas causadas pela microbiota da pele em função do decurso do tempo 
(ARCHER et al, 2011). Assim, essa variabilidade interindividual na composição da comunidade bacteriana pode ser uma alternativa para a 
identificação forense (FIERER et al, 2010). 

Metodologia: Foram coletadas amostras da microbiota da falange distal dos dedos de ambas as mãos de 10 voluntários, sendo as da mão 
direita coletadas dedo a dedo e inoculadas em meio ágar sangue e MacConkey separadamente, e as da mão esquerda coletadas com um 
único swab em todos os dedos e inoculadas em meio líquido Luria Bertani adaptado. Os voluntários preencheram uma anamnese para 
posterior comparação dos resultados com o estilo de vida (alimentação, esportes, ciclo menstrual). Após o crescimento, as colônias foram 
testadas em meio ChomID para obtenção de identificação presuntiva, isoladas em meio líquido LB e, posteriormente, conservadas em 
meio criogênico. Numa terceira fase, as colônias, após serem repicadas em ágar nutritivo, estão sendo submetidas à coloração de Gram, 
teste MIO e SIM e espectrometria de massa. 

Resultados: Os cultivos das mãos direitas apresentaram variabilidade de colônias em relação à morfologia e à coloração. Cerca de 45% das 
placas avaliadas apresentaram colônias com atividade hemolítica. As colônias identificadas presuntivamente em meio cromogênico 
apresentaram incidência decrescente dos grupos: coloração branca (indicando Staphylococcus sp, Streptococcus sp, Candida sp, 
escherichia coli ou outros BGN); incolor (Pseudomonas ou S. aureus), marrom (PPM), amarela (Staphylococcus sp), púrpura (Escherichia 
coli), azul (Streptococcus sp, Streptococcus agalactiae, enterococcus ou KES). Testes usando espectometria de massa identificaram 
Micrococcus luteus, Staphylococcus hominis, Staphylococcus capitis, Enterococcus faecium e Staphylococcus epidermis. Com relação ao 
inóculo das mãos esquerdas, verificou-se o crescimento uniforme e predominante de uma colônia em detrimento da variabilidade 
existente, se comparado com a mão direita. Porém, essa uniformidade não se aplica entre os voluntários, sendo a diferença visível no 
aspecto, coloração e forma do cultivo. Houve crescimento discreto em placas MacConkey dos inóculos das mãos esquerdas. 

Conclusão: É necessário que haja um diagnóstico rápido para se tomar as devidas providências e melhorar a qualidade de vida dos 
pacientes que possuem exostose múltipla . Os maiores riscos de degeneração maligna para osteocondrosarcoma aumenta com a idade da 
pessoa , apesar de ser baixo o o risco de degeneração maligna ao longo da vida por volta de 1%. 

Palavras-Chave: Impressões latentes, Microbiota da pele, Identificação. 
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Validação da metodologia analítica para quantificação do voriconazol 

Giselly Almeida dos Santos 
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Orientador (a): TAIS GRATIERI 

Introdução: O voriconazol (VOR), um derivado sintético do fluconazol, é um agente triazol de segunda geração, aprovado pelo Food and 
Drug Administration (FDA) em Maio de 2002. Esse antifúngico é usado por via oral e intravenosa para o tratamento sistêmico de infecções 
por fungos filamentosos.  Com objetivo de realizar futuros experimentos utilizando formulações de VOR para uso tópico, foi desenvolvido e 
validado um método cromatográfico para quantificação do VOR após experimento de permeação cutânea in vitro. 

Metodologia: A validação do método foi realizada baseando-se nos parâmetros estabelecidos pelo “ICH Harmonised Tripartite Guideline”. 
Para a determinação do comprimento de onda, foi utilizando um espectrofotômetro de UV/VIS (Shimadzu, UV 1800) em cubeta de quartzo 
de 1,00 cm de caminho óptico, a partir da varredura na faixa de comprimento de onda de 200 a 400 nm do VOR, em concentração de 100 
ug/mL. O método analítico foi desenvolvido utilizando cromatógrafo líquido de alta eficiência (CLAE) LC-20AD, Shimadzu, Kyoto, Japan, com 
coluna C8 de fase reversa (150 mm x 4,6 mm x 5 µm), fase móvel composta por acetonitrila e água (45:55), vazão de 0,8 mL/min, 
temperatura de 30 °C, volume de injeção de 20 µL, e comprimento de onda de 255 nm. Uma vez que a pele da orelha de porco é utilizada 
em experimentos cutâneos in vitro, a especificidade do método foi avaliada considerando-a como possível interferente. 

Resultados: Nesse método, o tempo de retenção do VOR foi de 6,4 minutos e os componentes da pele tiveram um tempo de retenção 
máximo de 5 minutos. A curva de linearidade foi realizada na faixa de 0,2 ug/mL a 8 ug/mL, obtendo-se uma equação com coeficiente de 
correlação (r) = 0,999. Para determinação da precisão, obteve-se coeficiente de variação (CV) inferior a 15% e exatidão próxima a 100%. O 
limite de detecção foi de 0,01 ug/mL e o limite de quantificação foi de 0,04 ug/mL. 

Conclusão: O método desenvolvido para análise quantitativa do VOR, por meio da cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE), foi 
validado e está adequado para posteriores experimentos de permeação cutânea in vitro. 

Palavras-Chave: voriconazol, permeação in vitro, validação analítica, CLAE, HPLC. 
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Educação do corpo e cultura infantil: brincadeiras de hoje e de ontem 
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Introdução: O objetivo desse estudo foi examinar fontes bibliográficas publicadas em oito periódicos das revistas de educação de 
diferentes universidades federais do Brasil com temas relacionados à “infância e educação do corpo”. Pretende-se fazer um levantamento 
sobre o quanto tem sido pesquisado em relação às práticas corporais na infância e a relevância dessas pesquisas no âmbito educacional 
infantil. 

Metodologia: É uma pesquisa bibliográfica com o recorte de 2005 a 2014 das revistas de educação: Currículo sem Fronteiras, Educação em 
Revista, Linhas Críticas, Pro-Posições, Educação e Pesquisa, Educação e Realidade, Educar em Revista e a Revista Perspectiva. Foi feito o 
catálogo de todos os sumários das revistas dentro do período pesquisado e através disso foram selecionados artigos publicados em língua 
portuguesa e feitos o fichamentos dos mesmos e análise do conteúdo através da interpretação dos artigos. 

Resultados: Dos 3.122 artigos publicados nas oito revistas de educação que foram analisadas, 177 tratam de assuntos relacionados à 
infância e apenas 22 se referem ao tema “infância e educação do corpo”. Um número consideravelmente baixo em comparação à 
quantidade de publicações feitas nas revistas e ao recorte feito nessa pesquisa. 

Conclusão: Através dessa pesquisa verificou-se o quão pouco tem sido publicado nas revistas de educação, pesquisas que se dedicam a 
estudar as práticas corporais na infância. Esse estudo tornou visível a carência de estudos feitos em relação a esse tema e dá espaço a 
novas discussões referentes a importância de pesquisar a expressão corporal na fase inicial da vida . 

Palavras-Chave: Infância, Corpo, Educação. 
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Orientador (a): ANA LAURA DOS REIS CORREA 

Introdução: Este trabalho procurou fazer uma reflexão sobre o desenvolvimento do realismo artístico no século XIX em regiões nas quais o 
desenvolvimento social e econômico se demonstrava atrasado: na Alemanha, onde o alto desenvolvimento filosófico era incompatível com 
o atraso político, econômico e social do país, e no Brasil recém-independente, que abraçava os ideais liberais, mas tinha a escravidão e o 
favor como fundamentos da vida social, política e econômica. Essa condição de atraso exigiu dos escritores desses países formas 
aparentemente antirrealistas para a representação estética da realidade. Na Alemanha, Hoffmann expressou essa realidade contraditória 
do país pela narrativa fantástica. No Brasil, Machado de Assis utilizou a ironia e a volubilidade do narrador para refletir a verdadeira vida 
nacional. Essa problemática foi aqui estudada a partir da análise comparativa da figuração da mulher amada nos contos “O homem da 
areia”, de Hoffmann, e “O capitão Mendonça”, de Machado de Assis. 

Metodologia: A metodologia adotada foi a análise comparativa entre os contos “O homem da areia”, de Hoffmann, e “O capitão 
Mendonça”, de Machado de Assis, especialmente no que diz respeito à figuração da mulher amada como um ser autômato. Essa análise 
comparativa teve como base a pesquisa bibliográfica, a leitura e o fichamento dos textos críticos acerca dos temas que se configuravam 
como objetivo do trabalho de pesquisa: relação entre forma estética e processo social, estudo da problemática entre formas realistas do 
grande realismo europeu e captação da realidade periférica a partir de formas antirrealistas, o gênero fantástico e o conto “O homem da 
areia”, de E.T.A. Hoffmann, estudo da crítica dialética sobre a obra de Machado de Assis e sua ligação com a formação nacional. Após a 
pesquisa bibliográfica e a análise comparativa dos contos, foi feita a redação do relatório final com os resultados da pesquisa. 

Resultados: A partir da pesquisa bibliográfica e da análise comparativa entre os contos, verificou-se a profunda relação entre o processo 
social e a literatura, pois, tanto na Alemanha quanto no Brasil, no século XIX, a condição de atraso histórico exigiu a adoção de formas 
literárias aparentemente irrealistas para que a realidade fosse eficazmente representada. Se Balzac, por exemplo, podia captar de forma 
realista as mudanças ocorridas na vida concreta da França, nem Hoffmann nem Machado puderam adotar as formas clássicas do romance 
realista europeu, pois, em suas realidades o descompasso entre as ideias liberais e o atraso econômico geravam uma contradição real que 
só poderia ser captada artisticamente por formas literárias como as do fantástico ou da ironia. Percebeu-se ainda um diálogo do conto de 
Machado com o de Hoffmann, pois a figuração da mulher amada como um ser autônomo presente no conto de Machado tem elementos 
em comum com a famosa figura da boneca Olímpia, de “O homem da areia”. 

Conclusão: Da análise comparativa entre os dois contos, foi possível perceber que ambos recorrem a formas não-realistas (fantástico e 
ironia) para refletirem a complexa realidade social em que estão inseridos, a ciência, tema recorrente de escritores do século XIX, está 
inserida nesses contos de Hoffmann e de Machado, a figuração da mulher amada como um ser autônomo também está presente nos dois 
contos: Natanael, de “O homem da areia”, se apaixona por Olímpia e quando vê o rosto da amada sem os olhos, descobre que ela na 
verdade é um autômato, Amaral, em “O capitão Mendonça”, se enamora por Augusta, que, repentinamente, se apresenta a ele em um 
sonho com dois buracos vazios no lugar dos olhos. Os dois contos, ao apresentarem ao leitor essa mesma imagem ligada à ameaça de 
perder os olhos, abordam o tema da possibilidade de ver a realidade tal como ela de fato é e fazem da literatura uma forma de ver o que 
na realidade concreta nem sempre está visível: as contradições profundas da vida social. 

Palavras-Chave: realismo, antirrealismo, fantástico, Hoffmann, ironia, Machado de Assis. 
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Introdução: Neste trabalho, tivemos por objetivo analisar o amor enquanto objeto de consumo. Para tanto, nos apoiamos nos conceitos de 
Baudrillard sobre a sociedade de consumo, que alude às relações de consumo não somente no plano das trocas de objeto, mas também no 
plano da comunicação, que engendra os corpos em processos de subjetividades padronizadas e pretende definir nossas formas de viver. 
Como objeto de estudo, utilizamos o filme "Amor?" de João  Jardim de 2011, o qual consiste em narrativas de histórias permeadas por 
amor e violência. Como método de estudo das narrativas, foi utilizada a análise de conteúdo, que originou categorias exploratórias sobre 
as contradições presentes nos relatos. A partir das contradições vistas no longa e nas contradições moralistas do discurso amoroso na 
sociedade pós-moderna, podemos repensar uma atuação clínica fora dos moldes padronizados e desgastados, buscando novas formas de 
vida. 

Metodologia: Foi realizada uma análise de conteúdo das narrativas trazidas no longa.  Na análise foram levantadas 4 categorias com o 
propósito de identificar as contradições que se encontram nos relacionamentos amorosos marcados pela violência. Tais categorias 
foram:1)  sexo e lugares; 2) ciúme é uma prova de amor?; 3) amor "cuidado, pode ser prejudicial para sua sobrevivência"; 4) o êxtase do 
amor. 

Resultados: Há diversas palavras que as personagens buscam para caracterizar as contradições nas relações amorosas, como loucura, 
descontrole, masoquismo, doença. Outros buscam a causa da violência nas próprias relações familiares, por exemplo, ao recordar que a 
mãe sofreu agressões pelo pai e por outro parceiro “eu, por desdobramento, passei a agredir as moças com quem eu me relacionava”. 
Outros relatam a violência não como uma forma de punição, ou por uma necessidade de agredir, mas como decorrente de uma falta de 
comunicação “Não era raiva, não era querer matar, era um sentimento de incompreensão”.  E há aqueles que interpretam a violência 
como um instrumento pedagógico para o equilíbrio da relação “será que eu gosto de apanhar? Mas não é que eu gosto de apanhar, mas é 
que às vezes é preciso apanhar”. Diante das diferentes visões sobre o relacionamento amoroso, pôde-se verificar uma naturalização das 
contradições que permeiam as relações íntimas, que são marcadas por uma cultura que visa o controle dos corpos desde suas funções mais 
primárias, como a reprodução, como as mais sofisticadas, ligadas ao desejo e aos afetos. 

Conclusão: Sabemos que o amor é um tema complexo e sensível, contudo esse ainda é tratado, pelas diversas áreas de conhecimento, 
como traço mais primário do ser humano, assim como a violência. Nesse trabalho mostramos que os discursos sobre o amor se modificam 
ao longo da história e de acordo com as diversas culturas. Assim como os estudos feministas exploram as relações entre homens e 
mulheres fora de uma primazia naturalista, que possibilita identificar outros elementos que apontam uma organização social em que as 
funções mais precárias e vulneráveis foram impostas às mulheres, podemos também questionar a naturalização do amor na forma pela 
qual é vivenciado atualmente. a partir da leitura histórica e política, que desnaturaliza essas relações. Assim, abrimos novos caminhos, 
novas possibilidades, novas escolhas, que se constituem a partir do incerto, do imprevisível, do desconhecido, enfim, da própria criação de 
si. É aqui que a clínica propõe a escolha da escolha. 
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Introdução: O processo de ensino-aprendizagem vem passando por mudanças significativas, sendo considerável a interferência das 
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). A combinação entre os aspectos educacionais e as TIC torna possível certa automatização 
ao referido processo. A disponibilização de softwares educacionais direcionados à assistência da efetivação do ensino-aprendizagem 
eficiente e com qualidade destaca as possibilidades do MOODLE e do SAE trabalhando juntos. Ao se estabelecer a comunicação entre estes 
softwares, um suporte mais significativo é oferecido aos seus usuários, onde análises e orientações sobre a situação desse processo 
educacional são mais bem detalhadas e sintonizadas à realidade apurada na interação dos discentes sobre os conteúdos letivos.Dessa 
forma, a interoperabilidade entre estas tecnologias as consolida como recurso de mediação e assistência significativa aos envolvidos no 
ensino-aprendizagem (discentes e docentes). 

Metodologia: Na perspectiva de obter um maior volume de dados relevantes ao apoio educacional e as possíveis necessidades de decisões 
de seus usuários, a comunicação do SAE com o MOODLE foi estabelecida de maneira transparente aos usuários do STI. Esta comunicação 
possibilitou a obtenção de novos dados pelo SAE, sendo estes provenientes da interação dos estudantes como o MOODLE.A informatização 
dessa comunicação está associada ao termo “interoperabilidade”, que é “a capacidade de um sistema de hardware ou de software de se 
comunicar e trabalhar efetivamente no intercâmbio de dados com outro sistema” (REITZ, 2004). No entanto, a alteração da versão do 
MOODLE modificou a estrutura de armazenamento em seu banco de dados, impossibilitando esta interoperabilidade. Assim, foram feitas 
análises nos bancos de dados das duas versões e os respectivos ajustes em suas instruções de recuperação dos dados, tornando-se possível 
o reestabelecimento desta interoperabilidade. 

 

Resultados: Após a atualização do MOODLE, para a versão 2.8.1, foi interrompida a comunicação que existia entre o SAE e o MOODLE, 
devido as alterações no banco de dados desse AVA. Essa realidade prejudicou o funcionamento mais apurado do SAE sobre as análises 
individuais dos estudantes, pois este software educacional usava os dados disponíveis no MOODLE para realizar suas inferências.       Diante 
disso, foi desenvolvido este projeto usando a linguagem de programação Java para web, respeitando os padrões existentes no SAE. Uma 
nova funcionalidade foi implementada nesse STI para evitar futuras dificuldades com a troca de outras versões do MOODLE, onde esta 
funcionalidade permite a definição de um arquivo XML contendo as novas instruções de banco de dados (Structured Query Language) que 
serão compatíveis com o banco de dados no novo MOODLE. 

Conclusão: A implementação dessa nova funcionalidade facilitará as próximas trocas de versões, mantendo-se a comunicação entre estes 
dois softwares educacionais. Algumas possíveis evoluções também podem ser incorporadas a esta interoperabilidade, sendo mais ágil essa 
implementação por meio dos recursos disponíveis na nova funcionalidade.Dessa forma, foi restabelecida a interoperabilidade entre dois 
tipos de softwares educacionais, que se comunicando promovem um processo educacional mais realista a situação existente para cada 
aluno, pois aumenta a quantidade de dados analisados que colaboram com as inferências do SAE, além de não sobrecarregar as atividades 
docentes pela operação de cada um destes software durante o período letivo da disciplina. 

 

Palavras-Chave: Interoperabilidade, Ambiente Virtual de Aprendizagem, Sistema Tutor Inteligente 
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Processamento de dados eletromagnéticos e caracterização geofísica de Bacia Sedimentar 

Glaucia Regina de Oliveira Alvim 
Unidade Acadêmica: Instituto de Geociências 
Instituição: UnB 
Orientador (a): MONICA GIANNOCCARO VON HUELSEN 

Introdução: O método eletromagnético baseia-se nas propriedades físicas das rochas em subsuperfície, sendo elas, a condutividade ou 
resistividade. A partir de uma corrente elétrica gerada no transmissor é gerado um campo eletromagnético primário em subsuperfície, que 
entrando em contato com o corpo alvo, sua componente magnética induz a criação de correntes alternadas no mesmo, tais correntes 
geram o campo eletromagnético secundário que é captado pelo receptor. Com a resposta eletromagnética secundária obtida, realizou-se o 
cálculo da resistividade e da profundidade usando o método da secante, caracterizando a região com valores de resistividade.          Os 
objetivos do presente trabalho são a caracterização eletromagnética da área centro norte da Bacia Sedimentar do Parecis localizada na 
região do Mato Grosso. Os dados de eletromagnetometria (EM)foram obtidos pela Strataimage e SIS/UnB (Observatório Sismológico da 
Universidade de Brasília). Neste trabalho será apresentada a RDI (Imagem da resist 

Metodologia: A transecta de aproximadamente 100 km está localizada entre as cidades de Simplício e Sinop no Estado do Mato Grosso. 
Foram adquiridos dados de 11 estações EM ao longo da linha planejada e orientada na direção NW, com uma distância média de 10Km 
entre as estações. Com a ajuda do programa ImagEM (Travaglia, U., 2011) foi feito o processamento, que organiza os dados e realiza a 
modelagem obtendo os valores de profundidade e de condutividade. O produto apresentado aqui é conseqüência de uma metodologia 
desenvolvida para obtenção de CDIs. Suas bases teóricas compreendem um modelo geoelétrico estratificado da condutividade e o conceito 
da profundidade atingida pela corrente elétrica induzida máxima. Nele, a determinação da condutividade e a caracterização das camadas 
estão baseadas num algoritmo de modelagem simplificado (Huelsen, G. V., 2007). Os dados de saída do ImagEM foram utilizados 
posteriormente no programa Oasis Montaj da Geosoft versão 7.5 para a parte gráfica do processamento. 

Resultados: O resultado obtido foi uma seção 2D da resistividade pela profundidade (Figura 1) e perfis empilhados que mostram o 
comportamento condutivo das rochas em subsuperfície para os vinte canais do levantamento. Foram feitos perfis empilhados que 
mostram o comportamento condutivo das rochas em subsuperfície relativo a cada um dos vinte canais para as componentes x, y e z. Com o 
empilhamento dos perfis é possível notar variações sutis de condutividade. Nos perfis dos canais 17, 18, 19 e 20 (Figura.3), nota-se uma 
pequena variação da resposta eletromagnética dos últimos canais, localizada aproximadamente no quilômetro 90, o que corresponde à 
estação 19, essa variação indica um local de maior condutividade, é possível constatar na RDI a existência desse ponto em um pouco mais 
que 300 metros de profundidade. 

Conclusão: A RDI obtida está em acordo com os perfis do campo secundário para a componente z. Pode-se observar regiões condutivas na 
parte sul da transecta, uma descontinuidade entre as sondagens 2 e 6. A região Norte caracteriza-se por maior resistividade com uma 
pequena anomalia condutiva. O próximo passo será integrar com outros dados geofísicos e geológicos e utilizar as componentes x e y para 
melhorar a modelagem dos dados. 

Palavras-Chave: RDI,bacia, Parecis, Eleytomagnetismo 

Colaboradores: Chimpliganond, C. N.2, Travaglia Filho, U.2, França, G.S.2, Rocha, M. P. 
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Manejo de cateter venoso central de longa permanência nos serviços especializados em oncologia 

Gleice Nascimento de Oliveira 
Unidade Acadêmica: Departamento de Enfermagem 
Instituição: UnB 
Orientador (a): CHRISTIANE INOCENCIO VASQUES 

Introdução: Os cateteres venosos centrais de longa permanência (CVC-LP) vem sendo utilizado em oncologia há mais de 20 anos. O uso 
destes dispositivos é indicado para aqueles pacientes que possuem rede venosa de difícil acesso e/ou que serão submetidos a um longo 
período de tratamento com infusão de drogas vesicantes e/ou irritantes. Além de garantir acesso vascular seguro, o CVC-LP possibilita a 
infusão de medicamentos, quimioterápicos, hemoderivados e hemocomponentes, nutrição parenteral e permite a coleta de amostras de 
sangue para exames laboratoriais, evitando múltiplas punções periféricas. O manejo destes cateteres faz parte do cotidiano dos 
enfermeiros que prestam assistência aos pacientes oncológicos, principalmente aqueles submetidos à quimioterapia antineoplásica. Este 
dispositivo auxilia, ainda, na terapêutica reduzindo o desconforto relacionado às repetitivas punções venosas periféricas e minimizando os 
riscos inerentes, tais como: infiltrações, flebites e extravasamentos devido ao teo 

Metodologia: Trata-se de um estudo do tipo survey que consultou enfermeiros que atuam em Centros de Alta Complexidade em Oncologia 
(CACON) há mais de um ano e que são responsáveis diretamente pela manipulação de CVC-LP. O procedimento de coleta de dados contou 
com a identificação dos CACONS e dos enfermeiros que atendiam aos critérios de inclusão. Posteriormente, os mesmo foram convidados, 
por e-mail, a participar do estudo. Com intuito de garantir maior adesão dos sujeitos, a coleta de dados se deu por meio de um 
instrumento que foi disponibilizado em formato eletrônico para que os sujeitos pudessem responde-lo. ANÁLISE DOS DADOS:  os dados  
analisados utilizando medidas de tendência central e dispersão. 

Resultados: Onze enfermeiros dos 8xxx hospitais contactados responderam aos questionário eletrônico, distribuídos nas seguintes  regiões 
brasileiras, a saber: Norte (n = 2), Nordeste (n = 1), Centro-Oeste (n = 3), Sudeste (n = 3) e Sul (n = 1).  A maioria dos enfermeiros 
respondentes apesentavam experiência profissional de mais de 10 anos, sendo que cinco deles eram especialistas em oncologia. Todos 
afirmaram que o cateter totalmente implantado é o cateter usado em seu local de trabalho e cerca de 100 cateteres são implantados por 
ano em pacientes que possuem rede venosa de difícil acesso e estes não são utilizados para coleta de amostras de sangue.  A rotina de 
manuseio do cateter é baseada em protocolo institucional onde a heparinização é realizada entre 21 e 30 dias. As complicações mais 
comuns identificadas pelos enfermeiros foram obstrução - cujo tipo mais comum é a obstrução parcial,  infecção, deslocamento do cateter 
e extravasamento.   Apesar de considerarem que a obstrução do cateter 

Conclusão: Conclui-se que o cateter totalmente implantado é o tipo mais utilizado nos serviços brasileiros e que todos os serviços possuem 
protocolos para heparinização deste cateter. Entretanto, a obstrução que é a complicação mais frequente, ainda não possui protocolo de 
tratamento. 

Palavras-Chave: Cateter Totalmente Implantado, Enfermagem Oncologica, Enfermagem, Cateter Venoso Central 
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Associação dos níveis circulantes de microRNAs e com risco cardiovascular em indivíduos idosos 

Gleiciane Gontijo de Avelar 
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade da Ceilândia 
Instituição: UnB 
Orientador (a): OTAVIO DE TOLEDO NOBREGA 

Introdução: O aumento da expectativa de vida conciliada à pandemia das doenças cardiovasculares vem grandemente contribuindo para 
uma acentuada morbidade no segmento geriátrico. Não se dispõe até o momento de biomarcadores confiáveis para expressar o risco de 
eventos, especialmente na população geriátrica. Testes diagnósticos minimamente invasivos se fazem necessários, tanto para indicar 
sujeitos em risco de desenvolvimento quanto para monitorar a progressão da doença e resposta ao tratamento. O sangue ainda é a fonte 
de material biológico mais atraente para identificação de biomarcadores devido ao desconforto mínimo imposto aos pacientes, o que 
garante uma maior adesão aos monitoramentos periódicos. Dentre os novos candidatos a biomarcadores para distúrbios crônicos do 
envelhecimento, destacam-se os microRNAs (ou miRs). 

Metodologia: O objetivo central deste projeto consistiu em avaliar a associação da variável categórica independente formada pela 
ausência ou presença de fatores de risco cardiovascular em amostra de indivíduos muito idosos ( > 80 anos) com variáveis discretas 
dependentes representativas de populações de miRs circulantes totais (miR-1, -21, -34a, -92a, -100, -126, -130a, -146a, -155 e -221). A 
testagem da expressão dos miRNA selecionados foi realizada por ensaios comerciais TaqMan (Applied Biosystems) para quantificação dos 
microRNAs obtidos de cada amostra de sangue por PCR em tempo real. 

Resultados: Quando analisadas as correlações entre os níveis circulantes dos 10 microRNAs analisados e as características clínicas 
representativas de risco cardiovascular (obesidade, hipertensão, diabetes, entre outros) nos sujeitos idosos investigados, observou-se 
significativa associação negativa e específica dos valores circulantes de microRNA 34a apenas com valores de densidade mineral óssea da 
região da cabeça de fêmur (P = 0,001) tanto em termos absolutos (g/cm2) quanto relativizados em desvios-padrão (escores-T), não tendo 
sido observada a mesma associação deste marcador com os demais territórios ósseos investigados. 

Conclusão: Não foi observada associação deste ou de qualquer outro marcador analisado com os fenótipos de risco cardiovascular aqui 
investigados. Maior número de microRNAs permanece por ser investigado como potenciais biomarcadores para risco cardiovascular. 

Palavras-Chave: microRNA, biomarcador, muito idoso, risco cardiovascular, densidade mineral óssea. 
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Resposta do estabelecimento e desenvolvimento inicial de mudas de bambu em viveiro à incorporação 

de resíduos orgânicos no substrato de produção de mudas. 

Glendo Henrique de Castro Oliveira 
Unidade Acadêmica: Departamento de Engenharia Florestal 
Instituição: UnB 
Orientador (a): ANDERSON MARCOS DE SOUZA 

Introdução: No Brasil, a área total de bambuzais pode chegar a 8 milhões de hectares. No Nordeste brasileiro são cultivados quarenta mil 
hectares de Bambusa vulgaris para a produção de pasta celulósica, cuja capacidade instalada é de 72.000 toneladas/ano. Na cadeia de 
produção de mudas, o substrato é o fator que exerce influência significativa no desenvolvimento das mudas e, vários são os materiais que 
podem ser usados na sua composição original ou combinados. A escolha do substrato, dentre outros fatores, baseia-se, principalmente, em 
aspectos econômicos: baixo custo e disponibilidade. Neste contexto, este plano de trabalho teve por objetivo avaliar a produção de mudas 
de Bambusa vulgaris em viveiro à partir de diferentes propágulos em diferentes substratos. 

Metodologia: O experimento foi conduzido em Delineamento Inteiramente Casualizado (DIC) em esquema fatorial simples (3x5), com três 
tipos de propágulos: P1 - disco do colmo contendo uma gema não brotada, P2 - gema primaria brotada obtida da região média,  P3 - estaca 
com 15 cm de comprimento e 5 a 6 cm de diâmetro de gemas secundárias, sendo submetido a cinco substratos diferentes: S1 – terra de 
subsolo e vermiculita (1:1), S2 – terra e substrato comercial para mudas (BIOPLANT) (1:1), S3 – terra e fibra de côco triturada (1:1), S4 – 
terra e condicionador de solo (BIOPLANT) (1:1), S5 – terra e acículas de pinus (1:1), constituído por 30 repetições, totalizando 450 
amostras. Aos 90 dias foram avaliados o número de brotos,  altura dos brotos e diâmetro da base dos brotos. O número de brotos,  a altura 
dos brotos com régua graduada (cm) e o diâmetro com paquímetro de precisão. Os dados obtidos foram submetidos à Análise de 
Variância, as médias foram submetidas ao teste de TUKEY a 5%. 

Resultados: As mudas mais altas foram obtidas com o uso de estacas utilizando-se o condicionador de solo. Com este propágulo, também 
foram obtidos valores superiores de altura nos substratos no S1 – terra de subsolo e vermiculita. Já nos substratos: S2 – terra e substrato 
comercial para mudas (BIOPLANT) (1:1) e S3 – terra e fibra de côco triturada (1:1), não foi verificada diferença entre a estaca (P3) e o disco 
de colmo (P1). 

Conclusão: A estaca conjuntamente com o condicionador de solo mostrou ser os melhores tratamentos para a produção de mudas de B. 
vulgaris em viveiro. A gema secundária demonstrou não ser um propágulo viável para a produção de mudas de bambu em viveiro, 
independente do tipo de substrato. 

Palavras-Chave: viveiro, propagação, bambu, substrato 
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Perfil acadêmico de estudantes indígenas da área de Ciencias Agrárias e Biológicas da Universidade de 

Brasília, ingressantes pelo convêncio FUB/FUNAI 

Graciana Maria da Silva 
Unidade Acadêmica: Departamento de Genética e Morfologia 
Instituição: UnB 
Orientador (a): UMBERTO EUZÉBIO 

Introdução: O Brasil passa atualmente por um processo de inclusão étnico racial através de políticas de ações afirmativas objetivando 
diminuir as diferenças nos estratos sociais como caráter igualitário de acesso a educação para todos. Neste contexto a Fundação 
Universidade de Brasília - FUB e a Fundação Nacional do Índio - FUNAI firmaram em 2004 o convênio nº 001/2004, garantindo o ingresso 
de estudantes indígenas em cursos de graduação da Universidade de Brasília – UnB e formação de profissionais indígenas. Apesar de haver 
inclusão pelas ações afirmativas, os estudantes enfrentam problemas acadêmicos e adaptativos comprometendo significativamente o 
rendimento escolar, critério utilizado para avaliação da permanência dos estudantes. Assim, a pesquisa teve como objetivo traçar o perfil 
do estudante indígena dos cursos da área de Ciências Agrárias e Biológicas, nos últimos dez anos identificando o sexo, etnia, estado de 
origem os problemas enfrentados e as principais causas e possíveis soluções. 

Metodologia: Para o estudo foram utilizados dados dos históricos escolares e “vivências compartilhadas” de todos os estudantes indígenas 
ingressantes pelo convênio FUB/FUNAI entre 2004 e 2014 nos cursos de Agronomia, Ciências Biológicas e Engenharia Florestal. Os 
documentos acadêmicos foram obtidos nos arquivos da Coordenação de Questões Indígenas da UnB. Foram avaliados, os fenômenos 
socioculturais e educacionais em que os acadêmicos indígenas estavam inseridos. Desses documentos foram obtidos dados das variáveis: 
período de ingresso, sexo, curso, etnia e estado de origem. A pesquisa traz a abordagem qualitativa buscando repercutir as complexidades 
processuais de implementação da política pública de inclusão e permanência estabelecida pelo convênio FUB/FUNAAI. Para a obtenção e 
interpretação dos dados qualitativos foi utilizada a técnica da escuta sensível de Barbier, com “a escuta científica/clínica, a 
espiritual/filosófica e a poética existencial” que juntas constituem a abordagem transversal. 

Resultados: A partir das análises dos documentos foi identificado que durante o período estudado, ingressaram 34 estudantes, sendo 12 
do curso de Agronomia, 9 de Ciências Biológicas e 13 de Engenharia Florestal. Desse total de ingressantes, nos cursos em questão, 10 são 
do sexo feminino e 24 masculino, pertencentes a 21 etnias procedentes das regiões Centro-Oeste, Norte, Nordeste e Sudeste. No curso de 
Agronomia os estudantes são de dez diferentes etnias: Bororo – MT, Wassul-Cocal – AL, Dessana – AM, Fulni-ô – PE, Kaimbé – BA, 
Pankararu – PE, Potiguara – PB, Suruí-Pater – RO, Tukano – AM e Yawanawá – AC.  O curso de Ciências Biológicas, está representados por 
sete etnias: Atikum – PE, Fulni-ô – PE, Munduruku – AM, Piratapuia – AM, Tikuna – AM, Tukano – AM e Tupiniquim – ES, já o curso de 
Engenharia Florestal, são de 11 etnias sendo os povos Pataxó – BA e Tikuna – AM  Atikum - PE, Baré - AM, Karipuna - AP, Katokim - AL, 
Kokama – AM, Potiguara - PB, Wassul-Cocal - AL, Wapichana - RR e Yawanawá - AC. 

Conclusão: Foi identificado que estudantes indígenas da UnB da área de Ciências Agrárias e Biológicas, ingressantes pelo convênio 
FUB/FUNAI estão distribuídos entre os cursos de Agronomia, Ciências Biológicas e Engenharia Florestal. O primeiro ingresso de estudantes 
indígenas nos cursos estudados foi em 2004/1 com a entrada de um estudante de Engenharia Florestal por transferência facultativa. Em 
2006/1, três de Ciências Biológicas e somente a partir de 2012/2 ofertaram novas vagas para esse curso. Para os demais cursos, houve 
ofertas regulares em 2008/1, 2009/1, 2009/2, 2010/1, 2011/2, 2013/1 e 2013/2. Foi traçado o perfil do estudante e proposto estudos para 
identificar as causas e soluções para os problemas enfrentados. Diante do cenário de reprovação, desligamento e desistências verificado 
sugere-se que além do suporte acadêmico já existente, seja implementada uma política especifica de educação com programa de apoio 
diferenciado, que forneça maior assistência a todos os estudantes indígenas 

Palavras-Chave:  
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Retratos de Narciso: representações de poder dos governadores do ouro no setecentos. 

Graciene Lilian Lima Silva 
Unidade Acadêmica: Departamento de História 
Instituição: UnB 
Orientador (a): MARCOS AURELIO DE PAULA PEREIRA 

Introdução: A pesquisa trata a respeito da representação e poder exercida pela Monarquia portuguesa nas Minas Gerais durante o século 
XVIII através de seus governadores. A partir dessas relações, identificamos e analisamos a construção de simbologias de poder 
desenvolvidas pelos principais representantes da Coroa na colônia. Analisamos os efeitos políticos e sociais das formas de exercício de 
poder de governadores tão distintos da capitania de Minas Gerais ao longo do século XVIII. Identificar a construção dos símbolos a partir 
das perspectivas dos governadores, demonstrando como os valores, forma de representação e imaginário social estava em conexão com a 
Europa. Será analisado, um governador oriundo de uma linhagem nobre, Gomes Freire de Andrade, que governou Minas duas vezes e foi 
vice-rei do Brasil e outro, Luis da Cunha Menezes, o qual virou alvo de criticas em virtude de abusos de poder, corrupção, autoritarismo e 
os reflexos dessa instabilidade abriu brechas para revoltas, onde o momento m 

Metodologia: Temos estudado estratégias de exercício político além da força militar, burocracia administrativa e judicial, mas 
principalmente os elementos simbólicos que identificassem e fortalecessem a identidade e presença da Coroa, na figura dos governadores. 
Examinamos os comportamentos e as linguagens - ou pedagogia do poder – dos governantes podiam influenciar diretamente na condução 
do governo. Apresentar como cada governador conduziu e utilizou as ferramentas de persuasão e dominação sobre a sociedade, ora com 
intuito de preservar a soberania da Coroa, ora em beneficio próprio. 

Resultados: Artigo a ser enviado para publicação em periódico da área. 

Conclusão: Ainda em construção 

Palavras-Chave: Poder- Minas- Cultura política- representação- Minas coloniais 
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RÁDIO WEB COMO ESTRATÉGIA DE OUVIDORIA EM SAÚDE: COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

Grasiela de Sousa Pereira 
Unidade Acadêmica: Departamento de Saúde Coletiva 
Instituição: UnB 
Orientador (a): ANA VALERIA MACHADO MENDONCA 

Introdução: De acordo com as normas que orientam a implantação de ouvidorias, a ouvidoria precisa ser um canal de comunicação para o 
cidadão e contribuir para fortalecer a confiança e credibilidade nos serviços ofertados pelo SUS.   É necessário compreender como o 
cidadão obtém as informações relativas aos serviços prestados pelas ouvidorias nos municípios do Brasil e desta forma, compreender 
como a gestão municipal de saúde tem utilizado essas informações para uso de sua gestão. Porém, para compreender como o cidadão 
obtém essas informações é preciso entender o que é informação. De acordo com Wolton, a informação é a mensagem e a comunicação é a 
relação, o que é muito mais complexa. Informar para os usuários do SUS sobre as instruções e ensinamentos a respeito do sistema é um 
aspecto, porém, compreender como o usuário e o gestor municipal de saúde se apropria desta ferramenta como um canal de comunicação 
entre ambos é outra questão. A ouvidoria classifica suas manifestações entre: denúncia, el 

Metodologia: Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa cujo desenho metodológico baseia-se na técnica de coleta de dados por 
meio de entrevistas com roteiro semiestruturado aplicado junto aos gestores municipais de saúde.  As entrevistas foram  realizadas com 
auxílio de um roteiro com perguntas norteadoras do diálogo que teve como objetivo identificar as ações de comunicação da Ouvidoria do 
Sistema Único de Saúde  nos municípios brasileiros. O critério de escolha dos participantes foi por conveniência, por serem municípios 
próximos à capital que exigiam um tempo de deslocamento menor. Em contato prévio, realizado por telefone e/ou via e-mail, com a 
Secretaria de Saúde do município escolhido, foram agendadas as entrevistas nas datas indicadas. Foram visitados 13 municípios, 
contemplando quatro regiões do país no período entre julho de 2013 a janeiro de 2014. Foram realizadas ao total 12 entrevistas, pois um 
dos gestores convidados não optou por não participar da amostra. Para melhor compreensão 

Resultados: A ouvidoria permite que o usuário do serviço torne-se um protagonista no sentido que  facilita a ampliação de espaços 
públicos para debates na tomada de decisão na gestão do SUS  Na fala dos gestores foi possível constatar que a ouvidoria é um 
instrumento de participação social muito pertinente e que com o tempo vêm crescendo exponencialmente, mesmo nos locais de difícil 
acesso às tecnologias de informação. Os municípios divulgam a ouvidoria através da rádio da cidade, do telefone para contato com ligação 
gratuita, do email da secretaria, de caixinha de reclamações dentro da rede, banners em órgãos públicos e ambientes de maior frequência 
de usuários, como hospitais e centros de saúde, como também por meio de cartas e atendimento presencial na rede de saúde. Para  
melhor efetivação das ações e serviços de saúde é necessário esclarecer o papel da ouvidoria do SUS e compartilhar compromissos com os 
cidadãos. Sendo assim, é necessário que a rede tenha conhecimento do processo de trabalh 

Conclusão: Grande parte dos gestores durante a entrevista afirma que a procura pela ouvidoria tem uma maior frequência em 
reclamações, dúvidas sobre consultas e marcação de exames. Os 12 gestores entrevistados citam os modos que a ouvidoria chega ao 
cidadão, seja por meio de cartas, internet, telefone, banners, ouvidorias instaladas e comentam que a caixinha alocada nos locais de 
atendimento tem pouca legitimidade em sua efetivação.  Fica evidente na fala dos gestores municipais que a existência de diversos 
mecanismos de divulgação das ouvidorias auxiliam para divulgar as ações da ouvidoria e preocupam-se com linguagem como cartas, 
telefones gratuitos, a disponibilização de caixinhas para a coleta de informações e relatos da utilização de rádios da cidade como meio 
difusor da informação. Essas diferentes formas de comunicar podem possibilitar, se bem aplicada, a compreensão da população sobre a 
importância da Ouvidoria como forma participação da população na gestão dos serviços de saúde. 

Palavras-Chave: ouvidoria do SUS, participação da comunidade, gestor municipal de saúde, comunicação em saúde 
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O problema da causalidade: um debate entre Hume e Kant 

Gregory Wagner Nunes Carneiro de Olivera 
Unidade Acadêmica: Departamento de Filosofia 
Instituição: UnB 
Orientador (a): ALEXANDRE HAHN 

Introdução: A causalidade é uma relação que é constante no raciocínio humano. As proposições da ciência, como da física newtoniana, 
mas também o nosso pensamento diário, estão todos embasados em um tão só tipo de assumpção: a conexão entre os fatos. Esta 
pretensão de necessidade do discurso comum e da ciência, isto é, de que um fato é causa e resulta em outro fato, o efeito, ganhou a 
relevância filosófica devida com David Hume e Immanuel Kant. O primeiro por ter questionado de maneira veemente o dogmatismo, que 
até então tinha raízes fortes na filosofia ocidental, e o segundo, Kant, por ter superado os problemas levantados por Hume e ido tão longe 
quanto a genialidade pode levar o homem na construção de uma teoria epistemológica. 

Metodologia: Por mais estranho que possa parecer, a famosa tese de Hume, ao advertir que a simples observação de que algo se segue a 
outro no passado, não ser garantia de que assim continuará a ser, ou seja, o questionamento da causalidade em seu estado mais puro, 
Hume ficou sem ser respondido a altura por muito tempo.  Kant, por sua vez, determinando a cuidar do problema humeano que, para 
repetir a famigerada frase, nos permitiu, primeiro, entender o que é este dogmatismo tão poderoso, segundo, quais a real profundidade 
dos argumentos de David Hume, e terceiro, quais os meios filosóficos que Kant utiliza para dar continuidade ao trabalho de Hume, mas 
fora dos termos céticos. 

Resultados: Para entender Hume, existe um caminho bem direto. Antes de tudo, temos que ter em mente que o escocês é um empirista e 
cético, e sempre foi um combatente contra filosofia que ele mesmo denominava abstrusa. O objetivo sua filosofia, no que tange ao 
conhecimento, é fazer uma incursão sobre o entendimento humano e assim demonstrar que não há garantias para se acreditar em 
afirmações como as feitas pela metafísica. 

Conclusão: O trabalho de Hume foi autêntico e eficaz em acabar com as pretensões de uma metafísica que, após sua simples objeção, não 
mais podia resistir a uma reformulação. Kant toma para si a responsabilidade e constrói uma teoria que outorga objetividade às inferências 
do homem, após uma rica análise do entendimento humano. O processo de fuga da metafísica, que ambos os autores comungam em seus 
projetos, se diferenciam de maneira muito contundente quando vemos que Kant abandona a ordem da coisa para a razão, que não nos 
permitia ir além da experiência, e, adotando uma abordagem que vai razão para a coisa, possibilita ao homem ir além dos fatos 
experimentados. É essencial, por fim, é que notemos que aquilo que Kant notou em sua investigação: a busca pela objetividade e a 
necessidade em torno do princípio da causalidade demandava do homem não uma observação paciente da natureza, mas uma imposição 
de regras advindas do entendimento, como na famosa analogia do juiz em seu interrogatório. Ao fim, o 

Palavras-Chave: Causalidade, empirismo, ceticismo, realismo empírico, idealismo transcendental, Hume e Kant. 
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Estimulação dupla de neutrófilos com PAF e fMLP 

Greiciane de Souza Gomes 
Unidade Acadêmica: Departamento de Biologia Celular 
Instituição: UnB 
Orientador (a): WAGNER FONTES 

Introdução: Os neutrófilos fazem parte do sistema imune inato e desempenham um importante papel na infecção aguda. Os PMN são os 
primeiros a chegarem ao local da injúria, através da migração por vasos sanguíneos para o meio intersticial, seguindo sinais químicos 
liberados pelas células injuriadas. A sinalização desse processo, denominado quimiotaxia, pode ser via C5a (proteína do complemento 5a), 
PAF (fator de agregação plaquetária), fMLP (N-formil Metionil-Leucil-Fenilalanina), IFN-gama e Leucotrieno B4. Ao chegarem ao local de 
injúria atacam o patógeno, liberando espécies reativas de oxigênio (ROS) através da montagem e ativação do complexo NADPH oxidase. 
Quando são expostos a mais que um estímulo sucessivo, os neutrófilos apresentam padrão de resposta ainda não claramente elucidado. O 
presente trabalho propõe a avaliação da resposta oxidativa de neutrófilos ao estímulo duplo com PAF e fMLP. 

Metodologia: Foram coletados 3 mL de sangue de 3 indivíduos saudáveis com idade entre 20 e 45 anos. Os neutrófilos foram separados 
por meio de centrifugação na presença de Percoll em distintas concentrações (60% e 70%). Ao final da separação foram preparadas 
alíquotas de neutrófilos para se avaliar o rendimento e a viabilidade celular corando- se com Azul de Tripan e analisando-se em câmara de 
Neubauer. Para comprovar a pureza da amostra, ou seja, se esta contém apenas neutrófilos, uma segunda alíquota foi preparada uma 
lâmina e corada pelo método de Wright. Amostras apresentando pureza e viabilidade acima de 98% foram divididas em cinco grupos: 
controle, PAF, fMLP, PAF+fMLP e fMLP+PAF, incubadas com os respectivos ativadores. Após o estímulo foi repetido o teste de viabilidade e 
feito o teste do Nitroblue Tetrazoluim (NBT) que permite a avaliação do superóxido produzido na ativação dos neutrófilos pela observação 
de granulações roxas de formazan por microscopia óptica. 

Resultados: Os experimentos realizados permitiram observar a redução do NBT por ROS produzidos pelos neutrófilos incubados com PAF e 
fMLP. A detecção de pigmentos de formazan insolúveis depois da ativação com fMLP promoveu a ativação de mais de 98% de neutrófilos. 
Já a ativação com PAF foi menor que em neutrófilos ativados com fMLP. No entanto, a ativação dupla dos neutrófilos primeiramente com 
PAF seguida da ativação com fMLP demonstrou aumento significativo na liberação de radical superóxido (O2-). A ativação dupla com fMLP 
seguida de PAF observamos quantidades de pigmentos de formazan semelhantes à ativação por PAF+fMLP. Era esperado que o estímulo 
duplo (PAF+fMLP ou fMLP+PAF) fosse mais intenso que a dos estímulos independentes (PAF ou fMLP). Tal observação está coerente com 
estudos prévios da literatura em que a ativação de neutrófilos em pacientes submetidos a uma sequência de eventos seria mais intensa do 
que em eventos isolados, levando à maior propensão à resposta inflamatória sistêmica. 

Conclusão: A partir dos procedimentos e resultados obtidos nesse trabalho, algumas conclusões podem ser feitas. O método utilizado para 
a separação de neutrófilos mostrou-se adequado, permitindo a obtenção de cerca de 10^6 células a partir de 3mL de sangue, com pureza e 
viabilidade acima de 98%, testada por métodos quantitativos e qualitativos. O teste qualitativo do NBT realizado por microscopia foi de 
grande valia para a confirmação de ativação dos neutrófilos após a incubação com PAF e fMLP. Possibilitou a avaliação da produção de 
ROS, mostrando que a ativação por PAF+fMLP é equivalente à ativação por fMLP+PAF e ambas desencadeiam resposta mais intensa que a 
ativação apenas por fMLP, que por sua vez ainda tem resposta mais intensa que o estímulo isolado por PAF. 

Palavras-Chave: neutrófilos, inflamação, fator de agregação plaquetária, fMLP, resposta inflamatória sistêmica. 
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A construção designificados sobre amor e medo em crianças de 5 a 8 anos. 

Greicy Duarte da Mata 
Unidade Acadêmica: Departamento de Psic.Escolar e do Desenvolvimento 
Instituição: UnB 
Orientador (a): SILVIANE BONACCORSI BARBATO BLOCH 

Introdução: Esta pesquisa objetivou identificar e descrever os significados dos conceitos de amor e medo construídos por crianças em 
idade pré-escolar (4 e 5 anos), buscando contribuir para a compreensão do humano a partir do enfoque nas interpretações de si, do Outro 
e do mundo de crianças por meio de narrativas e explicações. Partimos do pressuposto que a complexidade na diversidade das interações 
na contemporaneidade gera novas condições de socialização, tornando relevante o uso de metodologias qualitativas que possibilitam uma 
compreensão aprofundada dos processos estudados relacionados a conceitos e experiências de incerteza que na vida das crianças 
pequenas podem ter um enfoque em conceitos centrais como amor e medo. 

Metodologia: Utilizou-se metodologia qualitativa, em sessões de entrevista semiestruturada individuais e em grupo, mediadas pelo uso de 
fantoches e pela realização de desenhos sobre amor e medo. Cada sessão foi registrada por meio de videogravações. Participaram do 
estudo 8 crianças em idade pré-escolar (4 e 5 anos), matriculadas em um Jardim de Infância da cidade. Os participantes foram 
entrevistados individualmente e, em seguida, foram divididos em dois grupos, constituídos por quatro crianças cada. Antes do início das 
atividades, foram entregues aos responsáveis das crianças cópias do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), que incluía a 
autorização para a gravação em vídeo. Outra versão do TCLE foi feito oralmente com as crianças, buscando sua autorização para 
participação no estudo, juntamente com a escolha de um nome fictício pelo qual elas seriam tratadas ao longo da pesquisa. Os dados 
foram submetidos à Análise temática dialógica e Análise da Conversação adaptada à Psicologia. 

Resultados: Os resultados indicam que o conceito de amor é produzido com foco nas relações com a família, os amigos, a natureza (bichos, 
flores), brinquedos e escola. Enquanto o conceito de medo é gerado como resposta a ações de objetos, pessoas ou animais, na dimensão 
do real ou do faz de conta, que fuja ao controle da criança. Quanto às estratégias de conversação, houve uso de problematização 
(introdução de informação, averiguação de informação), réplica mínima, réplica elaborada, fala organizativo-processual, convite a 
participar, convite a continuar genérico, convite à negociação, convite a continuar específico (direcionado ao outro, direcionado a si), 
convite a explicitar, pedido de concordância, expressão de concordância, espelhamento (repetição da informação, pedido de 
esclarecimento, pedido de explicação), reformulação, apelo à tarefa e recapitulação para continuar. 

Conclusão: A utilização da metodologia qualitativa de pesquisa possibilitou análise ampla dos sentidos e significados de amor e medo 
construídos pelas crianças no contexto pré-escolar. O registro dos dados empíricos através de videogravações auxiliou a análise dos 
fenômenos observados de maneira confiável, por fixar a essência das narrativas que surgiram entre as crianças e entre as crianças e a 
pesquisadora, como meio privilegiado de captação de aspectos que não seriam percebidos com o uso de outros recursos. Portanto, o 
contexto de socialização instaurado na pesquisa tornou possível a realização de trocas interacionais entre pares, as quais possibilitam que 
processos de negociação e regulação ocorram, devido a discordâncias, justificações, pedidos de esclarecimento presentes nos diálogos, nos 
gestos e na construção dos conceitos de amor e medo. 

Palavras-Chave: Produção de significados, infância, interpretação de si, conceitos de amor e medo, metodologia qualitativa, mediação por 
desenho e fantoche. 
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INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUIMÍCA 

 

Guilherme Azevedo Moura 
Unidade Acadêmica: Direito/Ciências Humanas Aplicadas 
Instituição: UniCEUB 
Orientador (a): Aline Albuquerque Sant'anna de Oliveira 

Introdução: A temática da internação compulsória é complexa e apresenta múltiplas dimensões de análise das situações envolvendo a 
pessoa como cidadã brasileira, a família como base da sociedade, o Estado como garante e representante legítimo do Estado Democrático 
de Direito e da sociedade, na qualidade de espaço de controle social e de estabelecimento de normas societárias de defesa de direito 
humano, da dignidade da pessoa humana, da educação, saúde e segurança pública. A pesquisa teve como objetivo geral explorar a 
literatura nacional, em saúde, direito e políticas públicas na temática da internação compulsória de pessoas em situação de dependência 
química. 

Metodologia: Trata-se de pesquisa bibliográfica do tipo narrativa para identificar publicaçoes sobre políticas, programas e ações 
envolvendo a questão da internação compulsória e os tratamentos para pessoas em situação de dependência de substâncias psicoativas 
ilícitas publicadas, A busca foi realizada nas bases eletrônicas de dados da Redalyc (Red de Revistas Científicas de América Latina y el 
Caribe, España y Portugal) do Sistema de Informação Cientifica da Universidad Autónoma del Estado de México, da Biblioteca Virtual de 
Ciências Sociais, do Legal Source da EBSCO e a Scientific Electronic Library Online (Scielo). Alem disso, realizou-se pesquisa documental 
jurisprudencial utilizando o sistema de busca de dados disponibilizado pelos Tribunais de Justiça de São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito 
Federal, pelo STJ e pelo STF.  

 

Resultados: Considerando as publicações sobre o embasamento legal fundamentado na Lei N. 10.216 e os entendimentos jurisprudenciais 
encontrados na literaturaos estudos descrevem que a internação compulsória é tema recente e as bases conceituais e doutrinárias para 
abordagem sistêmica da problemática carecem de produção de evidências e construção de um arcabouço legal específico. Quanto aos 
modelos de tratamento os estudos concluem que tanto o modelo de redução de danos quanto o modelo de abstinência carecem de 
produção de evidencias quanto à eficácia. Após os tratamentos, tanto da redução de danos e especialmente da abstinência, as pessoas 
precisam ser inseridas na rede de cuidado e atenção psicossocial e nas políticas de reinserção social. Finalmente, fica evidente na 
bibliografia consultada que a rede de atenção psicossocial ainda está em construção, varia amplamente de região para região de acordo 
com o grau de desenvolvimento da região e das políticas intersetoriais implantadas. 

Conclusão: A internação compulsória não é uma medida simples e não se esgota na internação do paciente em si. Para o alcance de 
resultados positivos e sustentáveis é necessário um sistema, que como um todo interconectado e articulado, trabalhe aspectos 
educacionais, sociais, psicológicos, econômicos e de direitos junto ao dependente químico, sua família e comunidade de modo a prepará-
los para a participação cidadã. Ela não deve ser utilizada como um tratamento pontual e emergencial que passa a ideia de que o alvo é 
“higienizar” a rua  e a sociedade, mas requer avanços  na qualidade do cuidado integral às pessoas em situação de dependência química e 
no fortalecimento da qualidade da assistência da rede de atenção psicossocial com equipe de profissionais especializados e serviços 
disponíveis universalmente para todo cidadão brasileiro. A forma repressiva, judicializada e criminalizada de lidar com a questão tem 
aprofundado as iniquidades sociais 

Palavras-Chave: Internação compulsória. Dependentes químicos. Lei 10.216/01. Evidências científicas. Políticas públicas. 
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Avaliação da prevalência de traumatismo dentário em estudantes de 11 a 14 anos do Distrito Federal 

Guilherme Brasil Maia 
Unidade Acadêmica: Departamento de Odontologia 
Instituição: UnB 
Orientador (a): FERNANDA CRISTINA PIMENTEL GARCIA 

Introdução: O Traumatismo Dentário (TD) é considerado, segundo a Organização Mundial da Saúde – OMS –  um problema de saúde 
pública, devido a sua alta prevalência, maior ocorrência em crianças e adolescentes e ao seu tratamento complexo, de longa duração, de 
alto custo e irreversível. O TD é mais prevalente em dentes permanentes anteriores, principalmente incisivos centrais superiores. Pessoas 
do gênero masculino geralmente apresentam maior risco de sofrerem TD e aspectos físicos, como o overjet acentuado e cobertura labial 
inadequada, podem estar relacionados com o TD. O objetivo desse estudo foi avaliar a prevalência, gênero, classificação, dentes 
acometidos, etiologia, overjet e cobertura labial em relação ao TD em crianças e adolescentes de 11 a 14 anos de escolas públicas da 
regional de ensino do Plano Piloto e Cruzeiro do Distrito Federal. 

Metodologia: Um estudo de inquérito de prevalência foi realizado em duas escolas, selecionadas de acordo com a proporção da 
quantidade total de alunos de 11 a 14 anos. Duzentos alunos, selecionados aleatoriamente, foram avaliados segundo a presença e o tipo 
de TD, de acordo com a classificação utilizada no levantamento epidemiológico de saúde bucal em crianças do Reino Unido. Os dentes 
acometidos também foram registrados. Os pesos amostrais e o efeito do delineamento sobre os erros padrão foram tratados usando o 
comando survey do aplicativo STATA versão 10. Para a análise dos dados foi empregado o programa Microsoft Office Excel 2007. A 
avaliação de concordância intraexaminadores também foi considerada. 

Resultados: A prevalência de TD foi de 20%. Alunos com TD tanto do gênero masculino como do feminino correspoderam a 10%. Foram 
identificados 56 traumas, com maior envolvimento dos dentes 11 e 21 (39,3% e 32,1%, respectivamente). 73,2% dos TDs foram do tipo 
fratura de esmalte. Em todos os casos de TD registrados (100%), o tratamento necessário recomendado foi restauração adesiva e, em 
relação ao tratamento providenciado, 68,4% foi restauração adesiva exclusivamente. 35% dos TDs ocorreram em casa. As causas de TD 
mais frequentes foram queda e colisão, ambas com 32,5%. A idade na qual a ocorrência do TD foi mais frequente foi a de 11 anos, com 
23,5%. 10% dos alunos que tinham cobertura labial inadequada e 22,2 % daqueles com overjet acima de 5mm apresentaram TD. 

Conclusão: A prevalência de TD foi alta, quando comparada a de outros estudos realizados com indivíduos da mesma faixa etária. Na 
análise da frequência de ocorrência do TD entre os gêneros, não houve diferença entre os resultados. O tipo de TD mais frequente foi 
fratura de esmalte e as causas de TD mais encontradas foram queda e colisão. 

Palavras-Chave: Traumatismo dentário, Trauma dental, Prevalência, Causa. 
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Masculinidades e violência: uma análise de subjetividades a partir do atendimento de equipes 

multidisciplinares na aplicação da Lei Maria da Penha 

Guilherme Crespo Gomes dos Santos 
Unidade Acadêmica: Departamento de Antropologia 
Instituição: UnB 
Orientador (a): LIA ZANOTTA MACHADO 

Introdução: O presente trabalho, construído a partir de pesquisa no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Núcleo 
Bandeirante, Distrito Federal, tem o objetivo de expor os achados etnográficos que permitem enxergar na experiência deste Juizado uma 
tentativa de politização da justiça nas intervenções psicossociais regulamentadas pela Lei 11.340/06. Além disso, procura-se evidenciar 
como a temática de gênero, sob o recorte de masculinidades, apresenta-se nas relações conjugais e como ela pode ser inscrita dentro dos 
processos judiciais a partir da produção de relatórios e pareceres técnicos de grupos de profissionais das áreas de psicologia e serviço 
social. Ademais, tenta-se enxergar como a centralidade da responsabilização no processo penal deve ser buscada para poder se pensar na 
inserção do debate de gênero em todas as fases processuais. 

Metodologia: Este trabalho se constrói a partir da antropologia do direito, matizada pelas discussões da epistemologia e antropologia 
feministas. É discutido, assim, de que forma o fazer etnográfico é orientado a partir de diversos polos de irradiação de ideias e como, 
sobretudo, demarcar meu lugar de fala foi (e é essencial) no trajeto de formulação do trabalho. Para coleta de dados, foram realizadas 
anotações de campo oriundas de observações de audiências, de atendimentos da equipe multidisciplinar do Juizado a homens e mulheres 
e foram feitas entrevistas com homens acusados de violência contra suas companheiras. 

Resultados: A partir da experiência de observação da equipe multidisciplinar, sobremaneira da forma de condução dos atendimentos e do 
conteúdo dos pareceres preliminares, procuramos realçar como as construções hegemônicas de modelos de 
comportamenjavascript:enviarRespostaQuestionario()to conformados numa estrutura rígida de gênero, observadas a partir da fala das 
partes em espaços de escuta sensível do juizado, são inscritas e problematizadas dentro do processo penal, seja nos autos do processo, 
seja no constante diálogo da equipe com o juízo, seja no próprio tratamento cuidadoso dispensado às partes pelas assistentes sociais e 
psicólogas. Já na observação das audiências, procurou-se evidenciar de que forma o tensionamento entre as exigências advindas das 
atribuições e competências de juízes, juízas e membros do MP e a tentativa de incluir uma perspectiva de gênero na dinâmica de inquirição 
das partes, permite tanto rupturas com um modelo hegemônico de gênero quanto persistências, ainda que sutis, 

Conclusão: Chegamos à conclusão de que o JVDFM-NB tem condições de avançar no sentido de priorizar a responsabilização de homens e 
o empoderamento de mulheres como metas da instauração de uma ação penal, ainda que dentro de suas limitações. A LMP não tem como 
foco principal condenar e prender os agressores, mas sim enfrentar e prevenir a violência. Na realidade, a LMP, no caso do Poder 
Judiciário, abre um espaço para enfrentar de forma qualificada a violência contra a mulher em casos judicializados, bem como abre um 
espaço de disputa institucional sobre os sentidos desse enfrentamento. Pensamos que essa abertura amplamente existente para um 
diálogo com a academia e movimentos feministas, é uma forma para permanentemente se continuar a construir novos caminhos, em 
constante mudança, de politização do direito. 

Palavras-Chave: Violência doméstica e familiar. Masculinidades. Intervenção Psicossocial. Lei Maria da Penha. Politização da justiça. 
Responsabilização. 
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Caracterização epidemiológica dos pacientes com hipertensão arterial sistêmica (HAS) 

Guilherme da Costa Brasil 
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Instituição: UnB 
Orientador (a): TAYSE TÂMARA DA PAIXÃO DUARTE 

Introdução: A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é um fator de risco para doenças cardiovasculares. No Brasil, essa patologia atinge mais 
de 30 milhões de brasileiros, e tem uma relação direta com o risco de doenças cardiovasculares (DCV), e apesar dos progressos e dos 
programas voltados para a sua prevenção, permanece como um grave problema de saúde pública. Objetivo: Realizar um levantamento do 
perfil epidemiológico dos pacientes portadores de hipertensão arterial sistêmica (HAS) adscritos em um Centro de Saúde de Ceilândia-
Distrito Federal. 

Metodologia: Trata-se de um estudo prospectivo e quantitativo, realizado com 76 hipertensos. Identificou-se o índice de massa corporal 
(IMC), circunferência da cintura (CC), relação cintura quadril (RCQ), tempo de tratamento da hipertensão, medicamentos utilizados, além 
do perfil epidemiológico destes pacientes e adesão ao tratamento por meio de informações como: tabagismo, realização de atividades 
físicas, alimentação adequada e adequado acompanhamento no Centro de Saúde. 

Resultados: A maioria dos indivíduos apresentou faixa etária de 51 a 70 anos (74,99%, n=57), prevalecendo o sexo feminino (73,68%, 
n=56). A incidência de tabagistas foi relativamente baixa (2,63%, n=2) versus (97,36%, n=74). 69,73% (n= 53) dos pacientes relataram ter 
uma dieta adequada para um indivíduo hipertenso, entretanto apenas 47,36% (n=36) relataram praticar atividades físicas. Quanto ao 
tempo de tratamento de hipertensão, a maioria já o faz há mais de 5 anos (n=60). Identificou-se que a maioria dos pacientes fazia uso de 
diuréticos 46,05% (n=35) e inibidores da enzima conversora da angiotensina – ECA 46,05% (n=35). Observou-se uma maior freqüência de 
pacientes com sobrepeso 34,21% (n=26) e obesidade grau I 32,89% (n=25).  Ao avaliar a  CC, observou-se uma freqüência maior dos 
pacientes para um risco muito aumentado (73,6%) para DCV. Sobre a RCQ, houve uma prevalência maior para um risco muito alto (57,89%) 
para DCV. 

Conclusão: Há um alto risco de doenças cardiovasculares nos pacientes hipertensos, mesmo estes sendo acompanhados na unidade de 
saúde onde foi realizada a pesquisa. Visto que esta população apresenta, além da hipertensão, vários fatores de risco  para as doenças 
cardiovasculares, como: sobrepeso e circunferência de cintura e RCQ elevados, além do fato da maior parte da população ser sedentária. 
Ainda é necessário um aperfeiçoamento no controle da hipertensão, pois a prevenção de forma eficaz previne as doenças cardíacas e suas 
complicações, o que promove uma melhor qualidade de vida para o indivíduo. 

Palavras-Chave: Hipertensão, prevenção, doenças cardiovasculares. 
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Análise proteômica comparativa dos efeitos da rottlerina em complexos proteicos durante a merogonia 

de Plasmodium falciparum 

Guilherme de Oliveira e Silva 
Unidade Acadêmica: Departamento de Biologia Celular 
Instituição: UnB 
Orientador (a): SEBASTIEN OLIVIER CHARNEAU 

Introdução: A malária humana é uma doença tropical parasitária que tem como agentes transmissores etiológicos os protozoários do 
gênero Plasmodium, sendo a protozoose humana mais devastadora no mundo, com 300 a 500 milhões de novos casos clínicos a cada ano. 
A malária grave é causada pelo P. falciparum que é responsável pela maioria dos óbitos. Foi demonstrado pelo grupo que a rottlerina, um 
inibidor de proteínas quinases C, quando aplicada em cultura in vitro, durante a diferenciação dos merozoítos, causa a morte rápida do 
parasito. Por ser um inibidor de proteínas quinases, o tratamento do parasito com esta droga pode interferir na interação proteína-
proteína em complexos proteicos que envolve esta classe de proteínas. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito deste 
inibidor na interação proteína-proteína através da técnica de Blue Native polyacrylamide gel electrophoresis (BN-PAGE) em nível de 
complexos proteicos. 

Metodologia: As cepas 3D7 e S20 de P. falciparum foram mantidas em cultura contínua in vitro em eritrócitos humanos. Populações de 
parasitos sincronizadas foram obtidas utilizando a técnica com solução de sorbitol 5%. Tipicamente, uma cultura com uma relativamente 
elevada proporção de parasitos no estágio anel e com uma parasitemia entre 3 e 10% é resuspendida numa solução de sorbitol 5%, 
incubada 10 min a 37ºC. Após centrifugação, o sedimento é recolocado em cultura. Depois populações de esquizontes foram tratadas com 
1µM de rottlerina dissolvida em DMSO ou em paralelo somente com DMSO como controle, incubadas por 1h30min, e os parasitos de cada 
tratamento foram recolhidos e lisados. Em seguida, para analisar os complexos proteicos, os lisados proteicos foram separados por BN-
PAGE, primeiro pela eletroforese não desnaturante e posteriormente as bandas do gel foram eluídas com finalidade de se fazer uma 
eletroforese SDS-Tricine-PAGE. 

Resultados: Para obter uma boa sincronização precisou repetir a sincronização por sorbitol uma 2a vez 29 horas após, a fim de ter uma 
população sincronizada em uma janela fechada de 4 h e uma terceira sincronização 48 horas após a 2ª sincronização. Importante ressaltar 
também, que com a amostra oriunda da cepa 3D7, Que foram obtidas a partir da extração eritrocitária com saponina 0,15% e lise do 
parasita com três ciclos de congelamento e descongelamento com tampão de lise com alto teor salino, foram feitas quatro corridas 
eletroforéticas unidimensionais não desnaturantes, BN-PAGE. Depois, foi feita a eluição de três bandas do gel (de aproximadamente 660, 
500, e 230 kDa) para separar os componentes proteicos de cada potencial complexo numa segunda dimensão desnaturante, em SDS-
Tricine-PAGE. Porém, não apareceu nenhuma banda na eletroforese desnaturante corada com prata. 

Conclusão: Em nível de complexo protéico, não pareceu existir diferenças no padrão eletroforético do gel não desnaturante, BN-PAGE 
(com 50, 70 e 90 µg de proteína aplicada). Posterior a isso, houve complicações na eluição da banda do BN-PAGE para fazer a corrida 
eletroforética desnaturante, SDS-Tricine-PAGE. Logo, este protocolo está sendo padronizado para a amostra em questão. De modo que, 
assim que padronizado o protocolo se possa fazer uma corrida eletroforética desnaturante SDS-Tricine-PAGE. Com o intuito de confirmar 
que a banda retirada do BN-PAGE seja de fato um complexo. Uma vez que se apareça duas ou mais bandas na 2ª dimensão, de fato é um 
complexo constituído de pelo menos duas subunidades. Para que então, essas sejam submetidas a análise por espectrometria de massas. 
Suporte: Fundação hemocentro de Brasília, DPP/UnB, CNPq, CAPES, COFECUB. 

Palavras-Chave: malária, P. falciparum, rottlerina, merozoitos, BN-PAGE. 
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ESTUDO DE DOSAGEM DE CONCRETOS ESTRUTURAIS UTILIZANDO RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E 

DEMOLIÇÃO 

Guilherme de Sousa Fernandes 
Unidade Acadêmica: Engenharia Civil 
Instituição: UniCEUB 
Orientador (a): Irene de Azevedo Lima Joffily 

Introdução: Um dos graves problemas que o Brasil vem passando é com relação a geração de resíduos sólidos urbanos, sendo a construção 
civil um dos maiores responsáveis pela sua geração. Outro problema que a construção civil vem sofrendo é a escassez de matéria prima 
para a produção de agregados naturais. Uma das soluções encontradas para combater essas duas situações é começar a empregar 
Resíduos de Construção e Demolição como agregados. Apesar de já vir sendo estudado há algumas décadas no Brasil o concreto com 
agregado reciclado ainda não possui muitos estudos na área e como toda nova tecnologia, antes de começar a ser empregado em larga 
escala, são necessários vários estudos. Esse trabalho visa não só verificar se o concreto com agregado reciclado é viável do ponto técnico, 
como se ele é viável do ponto de vista econômico. 

Metodologia: Foram estudadas 4 famílias de traços, cada uma contendo um traço rico, um padrão e um pobre: uma de referência, uma 
substituindo a brita 0 por brita reciclada, uma onde 50% do pó de pedra foi substituído por areia reciclada e utilizando a brita reciclada, 
outra onde todo o pó de pedra foi substituído por areia reciclada e mantendo a brita reciclada, para concretos de 20 MPa e 30 MPa. Desses 
traços foram moldados corpos de provas para realização dos ensaios de resistência à compressão, tração na compressão diametral, 
absorção de água, ultrassom e a absorção pelo método do cachimbo. 

Resultados: A substituição de agregados naturais por RCD alterou entre 3 a 8% a massa específica do concreto. Houve também um 
aumento do índice de vazios e da absorção do concreto devido a porosidade do agregado reciclado, como esperado. O ultrassom mostrou 
que há uma redução na velocidade da onda no concreto com RCD, indicando uma redução no módulo de elasticidade. Os agregados 
reciclados também afetaram a resistência a tração, mas essa dfiferença não passou de 2 MPa. Para os concretos de 20 MPa, somente uma 
das famílias de concreto com agregado reciclado conseguiu atingir a resistência mínima. Para os concretos de 30 MPa, todos as famílias 
atingiram o mínimo de 30 MPa. 

Conclusão: Para os concretos de 20 MPa, viu-se que uma das famílias pode ser utilizada como concreto magro. Apesar da diminuição de 
resistência dos concretos com agregado reciclado, os concretos de 30 MPa tiveram um desempenho satisfatório, podendo do ponto de 
vista de resistência ser utilizados como concretos estruturais. . Contudo ocorre um aumento no custo de até 5%, devido ao maior consumo 
de cimento e ao preço do agregado reciclado ligeiramente superior ao agregado natural. Portanto, para sua maior utilização seria 
necessária uma contrapartida do Estado para isenção de imposto sobre os agregados reciclados, permitindo uma redução no custo do 
concreto com a utilização de RCD. 

Palavras-Chave: Concreto; agregado reciclado; estudo de dosagem 
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Estimativa da carga de ectoparasitas em bovinos do Distrito Federal pelo uso da Termografia 

Infravermelha (TIV). 

Guilherme Diniz Marques 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Medicina 
Instituição: UnB 
Orientador (a): MARIANA MACHADO HECHT 

Introdução: Moscas-do-chifre (Haematobia irritans) e carrapatos Boophilus microplus acometem bovinos em todo o país, sendo 
responsáveis por prejuízos econômicos significativos. O controle das infestações destes ectoparasitos é feito com base no uso de fármacos 
acaricidas e inseticidas. Contudo, o grande problema observado é a crescente resistência que estes têm apresentado à ação dos 
medicamentos administrados. Dessa forma, é essencial que se tenha uma real noção do grau de infestação por indivíduo, para a correta 
administração dos anti-parasitários. A técnica mais utilizada para estimar a intensidade do parasitismo por H. irritans e B. microplus é a 
determinação a partir da observação visual e palpação, contudo, possuem acurácia questionável. Diante do exposto, a pesquisa proposta 
tem como objetivo principal utilizar a Termografia Infravermelha para a quantificação de ectoparasitas, especificamente das espécies H. 
irritans e B. microplus, visando uma melhoria na produção de bovinos do DF. 

Metodologia: A pesquisa foi realizada com vacas provenientes do CTZL-EMBRAPA Cerrados. Para a determinação do grau de infestação dos 
animais por B. microplus e H. irritans, foi realizada uma contagem visual desses ectoparasitas com o auxílio de um contador manual. Todo o 
procedimento foi realizado a cerca de 2m de distância do animal, observando-se as seguintes regiões dos bovinos: dorso dos antímeros 
esquerdo e direito, face, úbere e umbigo, além da região da entre-coxa. Concomitantemente à contagem visual e com o auxílio de uma 
câmara de termografia infravermelha, foram obtidas imagens fotográficas e termográficas das mesmas regiões objetos da inspeção visual. 
Três auxiliares realizaram novas contagens dos ectoparasitas visualizando somente as imagens fotográficas e termográficas. O coeficiente 
de correlação (R2) de Spearman entre os resultados das contagens foi calculado visando avaliar o grau de discrepância/concordância entre 
as técnicas de contagem. 

Resultados: Em relação às moscas-do-chifre, a contagem obtida a partir das imagens fotográficas e aquela obtida pela análise das imagens 
termográficas apresentaram capacidade de assertividade entre 60% e 80% com P<0,0001 quando comparadas à contagem obtida pela 
inspeção visual. A análise estatística dos dados acerca dos carrapatos demonstra que a assertividade das técnicas de contagem das fotos 
normais e das fotos termográficas varia de aproximadamente 7% a 40% com P<0,05,  quando comparadas à contagem visual. A média 
entre os resultados da contagem dos três auxiliares, tanto para H. irritans quanto para B. microplus, demonstra que a metodologia que 
mais se aproxima do valor obtido pela contagem por inspeção visual é a análise das imagens termográficas. 

Conclusão: Castro et al (2005) demonstraram que a metodologia de contagem visual, quando realizada por observadores bem treinados, 
pode ser bastante precisa. Dessa forma, se considerarmos esta como um padrão ouro, a metodologia de contagem de H. irritans por 
imagens termográficas apresenta coeficiente de correlação relativamente alto. Lima et al (2002) ressaltou a necessidade de buscar novas 
técnicas de contagem devido as limitações visuais da observação humana. Essa teoria é corroborada pelos baixos valores de correlação 
obtidos em relação à contagem de carrapatos, e a discrepância entre os valores obtidos por cada auxiliar para esse ectoparasito. Os 
resultados obtidos demonstram que o uso da termografia de infravermelho na contagem de ectoparasitos é promissor, no entanto, faz-se 
necessário a criação de uma metodologia que reduza ao máximo as limitações visuais dos observadores, ou a criação de um software que 
seja capaz de fazer esse procedimento de forma automatizada. 

Palavras-Chave: Produção Bovina, ectoparasitos, Hematobia irritans, Boophilus microplus, contagem. 
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Uso do hábitat por um marsupial do Cerrado 

Guilherme Gonçalves dos Reis 
Unidade Acadêmica: Departamento de Ecologia 
Instituição: UnB 
Orientador (a): EMERSON MONTEIRO VIEIRA 

Introdução: Os pequenos marsupiais neotropicais tem diversas táticas de forrageio que permitem a coexistência com diferentes espécies, 
Dentre essas táticas podemos citar as diferenças nas preferências alimentares (BODMER, 1990), no uso do espaço (VIEIRA & MONTEIRO-
FILHO, 2003) e no padrão de atividade temporal (HALLE, STENSETH, 2000). Essas diferenças no modo de forrageio podem ser tão 
específicas que estudos tem revelado especializações individuais na alimentação em diferentes espécies (CÁCERES, 2005, CAMARGO et al., 
2013). Para o pequeno marsupial Gracilinanus agilis (Burmeister, 1854) a dieta é classificada em insetívoro-onívoro (PAGLIA et al., 2012), 
mas frutos são recursos frequentes na dieta desse animal (CAMARGO et al., 2013, LESSA & GEISE, 2014).   O objetivo desse estudo foi 
investigar a composição da dieta de G. agilis em matas de galeria no Cerrado do Brasil central, avaliando as variações intraespecíficas, 
levando em consideração a estação do ano e o sexo. 

Metodologia: Os animais foram capturados entre 2013 e 2014 utilizando-se armadilhas Sherman em duas matas de galerias localizadas na 
Fazenda Água Limpa (UnB). As fezes foram coletadas diretamente do animal ou da armadilha e acondicionadas em geladeira. Para 
posterior análise, as amostras foram lavadas em peneiras granulométricas, os itens alimentares depositados em placas de Petri e 
identificados  com o auxilio de lupas estereoscópicas. Esses itens foram classificados em artrópodes ou frutos (sementes, polpas e fibras) e 
a abundância relativa desses itens foi contabilizada com o auxílio de uma grade quadriculada posicionada abaixo da placa de Petri. Após 
homogeneizar o conteúdo na placa, cada vez que um item tocava uma intersecção, era contabilizado. Os fragmentos de artrópodes foram 
identificados e contabilizados por um entomólogo até o nível de ordem. Para avaliar o consumo de itens alimentares de acordo com o sexo 
e a estação do ano, utilizamos Análises de Variância Multivariada (MANOVA). 

Resultados: Obtivemos um total de 58 amostras fecais de G. agilis (Chuva = 17, Seca = 41), das quais 24 foram de fêmeas e 34 de macho. 
Todas as amostras, sem exceção, continham fragmentos de artrópodes que foram identificados e relacionados a oito ordens: Isoptera 
(96%), Hymenoptera (87%), Hemiptera (68%), Coleoptera (34%), Lepidoptera (15%), Orthoptera (13%), Diptera (13%) e Odonata (3%). A 
classe Diplopoda também foi identificada (2% das amostras totais).  Considerando as diferentes ordens de insetos consumidos, verificamos 
que não existem diferenças entre sexos (F3,53=1,23, P=0,307). Contudo, nossos resultados revelaram diferenças entre as estações do ano 
(F3,53=2,61, P=0,048), indicando um maior consumo de Hemiptera na estação seca. Além disso, não verificamos diferenças no consumo de 
artrópodes e frutos quando comparados os fatores sexo (F2,54=1,12, P=0,332) e estação do ano (F2,54=0,76, P=0,474). 

Conclusão: Não houve diferenças no consumo de Hymenoptera e Isoptera, diferentemente do estudo de Camargo et al. (2013) em 
Cerradão, onde houve um maior consumo de Hymenoptera na chuva (fonte de proteínas para fêmeas reprodutivas) e Isoptera na seca 
(fonte de água). Já a ordem Hemiptera foi mais consumida na estação seca, corroborando com os resultados encontrados por Camargo et 
al. (2013) mas diferindo do encontrado por Lessa & Geise (2014), também realizado em mata de galeria. Essa formação possui grande 
riqueza de espécies vegetais (REZENDE, 1998), podendo oferecer mais água e nutrientes que formações como Cerradão.  Talvez, a 
plantação de soja próxima às matas de galeria da FAL seja responsável pela migração de hemipteros na estação seca. Todas as amostras 
que continham a ordem Hemiptera possuíam uma espécie: Euschistus heros. Esse artrópode é considerado praga para as plantações de 
soja (NUNES & CORRÊA, 2002), e G. agilis pode exercer função ecológica importante no seu controle biológico (C 
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Avaliação de aberrações cromossômicas em células tumorais submetidas à pressão seletiva por inibição 

da enzima telomerase 

Guilherme Guimarães da Silva 
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Instituição: UnB 
Orientador (a): DIEGO MADUREIRA DE OLIVEIRA 

Introdução: Um tratamento efetivo para todos os tipos de câncer certamente revolucionaria a terapêutica oncológica, mas isso só será 
factível quando entendermos melhor a imortalização celular (processo que permite a divisão ilimitada de uma célula por manter seus 
telômeros longos). É sabido que na maior parte dos casos de câncer a imortalização se dá pela expressão da enzima telomerase, e em 
outro pequeno percentual por meio dos mecanismos de alongamento alternativo de telômero (AAT). Para melhor entender o AAT, o 
desenvolvimento de uma metodologia nova, baseada na indução de aquisição do fenótipo AAT por meio de pressão seletiva seria 
extremamente útil. Sendo assim, esse trabalho visou à utilização de cariotipagem clássica no acompanhamento de células tumorais 
tratadas com inibidor de telomerase com o intuito de desenvolver clones AAT positivos. 

Metodologia: Foi utilizada no estudo a linhagem de células de câncer de mama MDA-MB-231, submetida a tratamento com concentração 
subtóxica do inibidor de telomerase MST-312. A cultura foi acompanhada por três semanas consecutivas, com realização de cariotipagem a 
cada tripsinização. O mesmo foi feito com cultura tratada apenas com o diluente da droga, DMSO, como controle. As células foram 
cultivadas em meio DMEM sob condições padrões. Para a análise dos cromossomos metafásicos, as células foram lançadas em placas de 
teste e tratadas com colchicina por 1 hora, depois submetidas a lise osmótica, fixadas em metanol/ácido acético, coradas com Giemsa e 
observadas sob microscopia óptica. 

Resultados: A análise de cariótipo demonstrou, como esperado, diversas alterações numéricas, como multiploidia, ausência ou múltiplas 
cópias de cromossomo, além de aberrações estruturais, tais como aparente duplicação e deleção. Após 21 dias de tratamento, foi possível 
observar figuras sugestivas de crise telomérica (múltiplas fusões cromossômicas) em poucas células da cultura, ausentes no grupo controle. 
A crise telomérica ocorre quando os telômeros encurtam a ponto de permitir a fusão das extremidades de cromátides distintas, levando à 
quebra da estrutura no ciclo de divisão seguinte. 

Conclusão: Os achados são condizentes com o descrito pela literatura corrente acerca do cariótipo heterogênio de células tumorais, 
resultado de sua elevada instabilidade genética e sucessivos ciclos mitóticos. A presença de fusões cromossômicas sugerindo crise 
telomérica indica que o tratamento com MST-312 é efetivo em inibir a telomerase. O fato de apenas um pequeno percentual de células 
terem apresentado esse padrão é, certamente, reflexo do pouco tempo de tratamento, já que estima-se terem ocorrido cerca de 21 ciclos, 
insuficiente para promover o encurtamento significativo dos telômeros. O seguimento continuará até que a cultura complete cem ciclos, 
ou até que a maioria das células sucumbam à crise, de modo a selecionar clones resistentes à ação da droga, provavelmente por fazerem 
AAT. Os resultados apontam a cariotipagem clássica como método efetivo no acompanhamento do tratamento de células tumorais com 
inibidor de telomerase para produção de células AAT positivas. 
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O Espaço Expositivo e a obra de arte: a Paisagem Mínima do artista brasileiro Artur Lescher 
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Introdução: Desde meados dos anos 1950, a produção artística vem passando por transformações poéticas e de linguagens, que 
modificariam estruturalmente o sistema das artes. A própria exposição das obras de arte tornou-se problemática na medida em que os 
artistas ensejavam extravasar os limites espaciais do não-lugar modernista. O ato de expor passava a ser um exercício de interlocução 
entre partes ativas: a obra, o espaço e o espectador.  Pensar a obra de arte exposta é debruçar-se sobre o problema contemporâneo do 
lugar da obra, considerando a distinção epistemológica entre lugar e espaço. Paisagem Mínima de Artur Lescher problematizou, em 2006, 
os limites entre o exterior orgânico das paisagens naturais e o interior asséptico das galerias de arte. Deste modo, o diálogo entre 
obra/espaço expositivo e obra/lugar de exposição torna-se elemento central de nossa investigação. Para tal, impôs-se colocar em diálogo 
esta instalação com seus precedentes minimalistas a fim de esclarecer certos expedie 

Metodologia: A estratégia adotada consistiu, primeiramente, em aproximar questões da instalação Paisagem Mínima às questões 
minimalistas relativas ao espaço expositivo e a obra de arte e como o espectador atua neste diálogo. Para tal, estendeu-se a 
contextualização da pesquisa aos fundamentos poéticos e históricos da Minimal Art estadunidense dos anos 1960, remontando a algumas 
de suas obras de artistas referenciais como Donald Judd, bem como de suas reflexões teóricas.  Após elencar importantes pontos de 
diálogo entre a instalação de Artur Lescher e a Minimal Art, procurou-se problematizar a exposição da obra de arte contemporânea e seus 
dispositivos particulares. Finalmente, buscou-se situar a obra de Lescher no contexto da arte contemporânea no Brasil nos anos 2000. 

Resultados: A Minimal Art trouxe para o sistema da arte a questão da serialização e industrialização dos materiais artísticos de modo ímpar 
nos anos 1960 e, por conseguinte, da própria conceituação da arte. Construiam-se obras que ocupavam o espaço físico ao passo que 
negavam o espaço simbólico. Deste modo, tais obras passaram a ocupar uma dimensão fenomenológica, em que o espectador via-se 
estabelecendo um diálogo intersubjetivo com a obra.  A começar pelo nome, Paisagem Mínima de Artur Lescher evoca de modo relevante 
questões propostas pelos minimalistas. Circunscrita a uma trajetória artística engendrada pelo trânsito entre o industrial e o natural, a obra 
reclama a presença de um discurso recente da história da arte, o da Minimal Art, discutindo um movimento de interlocução que surge da 
obra que ocupa o espaço expositivo: o espaço minimal. Contemporaneamente, apresenta-nos uma provocação inscrita na estranheza 
entre público e o privado, a paisagem natural e o espaço asséptico da galeria. 

Conclusão: O espaço expositivo moldou-se na complexidade da arte contemporânea. Para além do não-lugar que abrigava uma arte 
autônoma, esse espaço dialoga intimamente com uma arte que estabelece um diálogo inexorável com espaço de exposição, 
transformando-o em lugar: espaço específico de relações simbólicas, que toca a questão hoje premente do ato de expor. Paisagem Mínima 
articula o universo da cultura e o da natureza em um ambiente que aspira neutralidade: o da galeria. Ao conjugar cultura e natureza, Artur 
Lescher constrói uma paisagem híbrida, majoritariamente cultural. A instalação de esculturas de Lescher, em 2006, reúne estruturas 
unitárias de paisagens diversas (urbanas, campestres, cósmicas) em uma paisagem polifônica. Da madeira constrói cometas, do metal 
constrói o rio. Lescher parece dizer para a Minimal que nada parece ser o que é, contrariando a célebre máxima what you see is what you 
see (o que você vê é o que você vê), proferida por Frank Stella em 1964. 

Palavras-Chave: espaço expositivo, Artur Lescher, obra-espaço-sujeito, Minimal Art, ato de expor, arte contemporânea. 

Colaboradores: Não se aplica 
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PROPOSTA DE OTIMIZAÇÃO NA GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR RESIDENCIAL EM FUNÇÃO DAS 

VARIAÇÕES DA RADIAÇÃO SOLAR APLICADAS EM UM PAINEL FOTOVOLTÁICO 

Guilherme Pimenta,Éder Peixoto e Roseana Bomfim 
Unidade Acadêmica: Engenharaia Elétrica/Eficiência Energética 
Instituição: UniCEUB 
Orientador (a): Luciano Henrique Duque 

Introdução: A energia elétrica pode ser gerada através de diferentes fontes, no Brasil ela em sua grande maioria vem das usinas hidrelétricas, que utilizam as quedas d’água dos 
rios para gerar eletricidade. A energia elétrica é muito importante em nossas residências, porém o mais importante é utilizá-las de forma racional, sempre consumindo o 
necessário e assim estaremos contribuindo para preservação de nosso meio ambiente.  O aumento do desperdício de energia elétrica implica obrigatoriamente no aumento da 
potência instalada de geração (MARTINS, 1999). O grande desafio do século 21 deverá ser suprir a humanidade e suas metrópoles e parques industriais com energia limpa, 
renovável e barata, principalmente o Brasil que vive uma eminência de crise energética em função da falta de chuvas. A cada ano aumenta a demanda por energia elétrica, o que 
causa cada vez mais pressão nos mananciais de hidrocarbonetos, cujos estoques deverão ser esgotados nos próximos 30, 40 anos (BRASIL, 1999).  O Brasil já explora grande parte 
de suas enormes bacias hidrográficas para geração de energia hidroelétrica.  Porém, o custo ambiental da construção de novas usinas é cada vez mais questionado pelos órgãos e 
entidades de proteção ambientais. Também observa-se que em períodos de seca os reservatórios estão cada vez mais baixos e na eminência de um colapso, por consequência, as 
usinas termoelétricas estão sendo acionadas cada  vez mais. O custo das termoelétricas são maiores se comparado com as hidrelétricas. Segundo Al Gore (2006), uma das maiores 
desafios do século 21 é a preservação e recuperação do meio ambiente. Mais precisamente o impacto causado ao meio ambiente pelas atividades humanas. Sabe-se que é 
impossível deixar de impactar o meio ambiente, entretanto deve-se ter responsabilidade e tomar providências para que toda energia gerada seja usada da forma mais eficiente e 
racional possível. Portanto, será necessário dispor de fontes alternativas de energia que reduzem o impacto ambiental e ainda possa minimizar os problemas de falta de água nos 
reservatórios no Brasil. Esse projeto visa melhorar a eficiência na geração de energia por uma célula fotovoltaica, obtendo uma maior potência gerada possível. O 
microcontrolador Arduíno atuará de forma a posicionar o painel solar diretamente para o Sol, aumentando a potência gerada em relação a um sistema com painel fixo.  Um estudo 
matemático da posição do sol em relação à terra será realizado e programado via software no Arduíno. A otimização na geração contribui para uma maior eficiência e torna o 
sistema de enregia solar dinâmico em sua geração. Nesse cenário, o projeto proposto tem por objetivo agregar valores na área de geração de energia solar residencial, agindo em 
prol de um desenvolvimento sustentável, utilizando sempre o necessário, sem comprometer as gerações atuais e futuras. 

Metodologia: Inicialmente como metodologia é feita uma pesquisa sobre os componentes eletrônicos necessários e suas funções, tais como: sensores de luminosidade, 
microcontroladores, motores de passo, transistores e ainda as formas de medição de tensão e corrente elétrica gerados pela célula. Após um estudo sobre os elementos evolvidos 
no sistema de rastreamento solar, inicia-se então o desenvolvimento do circuito eletrônico e do software, divididos nos seguintes módulos: • Módulo 1 da célula fotovoltaica: 
responsável pela conversão de energia luminosa em energia elétrica; • Módulo 2 dos sensores ópticos: responsável por converter a luz incide sobre o painel solar em sinais de 
tensão contínua;  • Módulo 3 de medição: responsável por converter os valores de tensão e corrente gerados pelo painel solar em valores de tensão para o micro controlador; • 
Módulo 4 Digital: responsável pela conversão e processamento das medidas de tensão, corrente, além de comparar a informação de cada sensor de luminosidade e controlar o 
acionamento dos motores;  

 • Módulo 5 de Alimentação: responsável por fornecer a alimentação nos níveis de tensão e corrente exigidos pelos diversos circuitos que compõe o projeto. 

 • Módulo 6 de Acionamento dos Motores: recebe comandos do módulo digital  energizando as bobinas para posicionar o painel solar; 

• Módulo 7 de Software: responsável pela apresentação de relatórios e gráficos na tela do computador. 

  Para complementar a metodologia, os testes nos módulos citados acima vão utilizar:  

• Osciloscópio Digital, • Multímetro digital, Gravador de micro controlador da família PIC, Simulador de circuito eletrônico Proteus (PROTEUS, 2010). Após o término do protótipo, 
é realizado testes de tensão e corrente geradas pelo painel solar.• Software para simulação de circuitos elétricos Proteus. 

• Multímetro digital; 

• Eletrodos de eletromiografia. 

Resultados: A fotocélula do protótipo é construída de forma artesanal, com componentes retirados de sucata eletrônica, transistores de potência com encapsulamento TO-3. Os 
transistores tiverem a tampa metálica removidos, que podem ser usados como fotocélulas, com pelo menos uma junção em bom estado.  A figura 6 mostra o painel montado 
usando 8 transistores sobre uma base retirada de um cano de PVC reutilizado. Cada junção é capaz de fornecer uma tensão máxima de 0,6V, quando exposta a uma determinada 
intensidade luminosidade. Nos testes realizados medimos no painel (transistores em série) uma tensão máxima de 3,9 volts e se manteve com o deslocamento do painel, sempre 
que a luminosidade incidente diminui. O protótipo é montado em uma placa de desenvolvimento onde já existem os módulos de fonte, comunicação, display, teclas e leds, sendo 
os módulos do microcontrolador, sensores e de acionamento dos motores montados no protoboard existente no centro da placa. Os fotos transistores foram montados sobre uma 
placa padrão, sendo possível verificar pela fotografia da figura 7 que, foram usados apenas dois sensores. O protótipo tem apenas o movimento no eixo horizontal (azimute), ou 
seja, de Leste para Oeste. O firmware do microcontrolador é escrito em C e foi usado o compilador MikroC Pro em versão de demonstração como ferramenta de desenvolvimento 
(MikroC, 2010). Nas figuras 8 e 9 são mostradas as rotinas de leitura, comparação dos sensores e a chamada da rotina de acionamento do motor que, irá corrigir a posição do 
painel diminuindo a diferença entre a leitura dos sensores (erro) . Quando os sensores estiverem com a mesma leitura o painel estará posicionado diretamente para a fonte 
luminosa. 

Conclusão: O projeto apresenta um sistema para otimização de geração de energia solar residencial em função da radiação solar, com o objetivo de aumentar a capacidade de 
geração de eletricidade por um painel fotovoltaico. O sistema é composto por uma plataforma baseada no Arduíno e vários componentes eletrônicos discretos, como sensores de 
luminosidade, corrente e motores.  Os fotos sensores convertem a luz incidente aplicada ao painel solar e transmitem as informações ao Arduíno que, processa os dados e aciona 
uma base móvel, composta por um motor de passo acoplado ao painel solar. O azimute do conjunto é ajustado de forma a encontrar a posição em que ocorra a maior incidência 
de raios solares e dessa forma aumenta a geração de energia pelo painel. Os dados de energia coletados pela célula são transferidos para um dispositivo móvel e/ou computador 
via internet e analisado por um software específico. A ideia é desenvolver um sistema de custo acessível, com vistas à geração de energia solar com eficiência e maior 
aproveitamento da radiação solar. 

Palavras-Chave: Energia Solar; Painel Fotovoltaico; Plataforma Arduíno. 
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Inclusão produtiva urbana no Plano Brasil Sem Miséria - Novas formas de ativação para o trabalho? 

Guizela Eleonora Lima Mollhoff 
Unidade Acadêmica: Departamento de Serviço Social 
Instituição: UnB 
Orientador (a): ROSA HELENA STEIN 

Introdução: As políticas de ativação para o trabalho que ganham força em diversos países no capitalismo mundializado fazem parte das 
inúmeras iniciativas gestadas pela ofensiva neoliberal em busca dos lucros tão “necessários” a manutenção do capital.  Retomam aos 
moldes contemporâneos a velha “tensão” entre trabalho e assistência, colocando aos “pobres capazes” a necessidade de busca por 
trabalho. Com base nessa tendência crescente o objetivo dessa pesquisa é compreender e analisar as características que norteiam um dos 
eixos do Plano Brasil Sem Miséria-PBSM que é hoje a principal iniciativa do governo brasileiro voltada a população extremamente pobre. 
Dos três eixos que norteiam o PBSM nos detemos ao eixo referente à Inclusão Produtiva Urbana, que vem se desdobrando principalmente 
por meio da iniciativa do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) e sua estreita relação com as politicas de 
ativação para o trabalho, voltadas aos usuários da assistência social. 

Metodologia: A pesquisa de natureza qualitativa teve como principal procedimento metodológico a análise documental do Ministério da 
Educação - MEC que é hoje o responsável pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) e do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate á Fome – MDS que é responsável pelo Plano Brasil Sem Miséria – PBSM. Além disso, foi de suma 
importância a analise dos sites oficiais referente a esses órgãos bem como a avaliação de notícias a respeito das ações em torno do 
programa.  A abordagem de análise das informações coletadas é de caráter crítico-dialético, que nos permite a compreensão do real em 
suas múltiplas determinações e a lógica a qual se direciona esse programa nos marcos do capitalismo contemporâneo. 

Resultados: A pesquisa revela inicialmente a estreita relação entre o Brasil e as iniciativas neoliberais gestadas pelos organismos 
internacionais fundamentadas principalmente sobre a ideologia da qualificação que leva a empregabilidade, discurso hoje que domina a 
Educação Profissional e o Ensino Superior brasileiro e sobre a ideologia de educação para o alivio da pobreza que é a principal estratégia na 
busca por coesão social.  Assim as dimensões da educação, do trabalho e da assistência social ganham centralidade na contemporaneidade 
principalmente porque é sobre estas dimensões que o capital vem alargando a sua dominação, assim constata-se que o PRONATEC-BSM é 
uma estratégia que advêm da politica educacional, mas está direcionada ao público da assistência social possuindo como objetivo precípuo 
a saída desse público da dependência da assistência pela via do trabalho, e para os que não “conseguem”, a educação funciona como um 
“alivio” lhes conferindo a falsa sensação de inclusão social. 

Conclusão: Esses resultados nos permitem afirmar que a lógica do PRONATEC-BSM assume as características das politicas de ativação no 
capitalismo mundilizado, tendendo a assumir a direção de uma estratégia de tipo workfare que significa que a intenção primeira dessa 
política está voltada para a valorização do trabalho na desconstrução dos vínculos de dependência das populações pobres com a 
assistência, já que a essas pessoas são de acordo com a lógica capitalista perfeitamente “capazes” para o trabalho. Além disso, essas 
políticas partem do pressuposto de que é extremamente necessário reduzir os gastos sociais para que os anseios de acumulação do capital 
se realizem. Com isso podemos concluir que a lógica a que o Brasil vem dando a suas politicas vem crescendo significativamente em função 
das inúmeras iniciativas dos organismos financeiros que a cada ano criam novas estratégias onerosas às populações pobres e a classe 
trabalhadora. 

Palavras-Chave: Políticas de ativação, assistência social, Plano Brasil Sem Miséria, Pronatec, Inclusão Produtiva. 

Colaboradores: Gustavo Wendel de Andrade Rodrigues,Aline Vasconcelos Menezes. 
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Preparação e Caracterização da Peneira Molecular MCM-41 a partir de Cinza de Casca de Arroz 

Gustavo Alves da Costa 
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade do Gama 
Instituição: UnB 
Orientador (a): PATRICIA REGINA SOBRAL BRAGA 

Introdução: A casca de arroz (CA) é um subproduto do processo de beneficiamento do arroz e está sendo cada vez mais usada na 
substituição da lenha. O processo de queima da CA gera grandes quantidades de um subproduto conhecido como cinza de casca de arroz 
(CCA), o qual vem sendo descartado de forma inadequada no meio ambiente. A CCA é um subproduto rico em sílica, visto que seus 
principais constituintes são celulose, hemicelulose, lignina e sílica hidratada. Diversos trabalhos têm utilizado a CCA na síntese da MCM-41, 
um material capaz de melhorar as reações nas indústrias química e petroquímica. Dessa forma, o objetivo desse projeto foi obter uma 
peneira molecular do tipo MCM-41 a partir da CCA como fonte de silício, avaliando suas propriedades morfológicas e estruturais. Com isso, 
alguns problemas ambientais provenientes da CCA podem ser minimizados além do melhoramento no valor econômico da cinza. 

Metodologia: Inicialmente, a CCA foi caracterizada para se determinar seu teor de silício e possível utilização como fonte para a 
preparação da peneira molecular. Posteriormente, a MCM-41 foi sintetizada pelo método de coprecipitação por 5 h sob agitação 
magnética seguida de calcinação (300 ºC/3 h/ar e 550 ºC/3 h/ar). Suas características morfológicas e estruturais foram investigadas 
utilizando diferentes técnicas de análise. Um ajuste nos parâmetros experimentais foi realizado, a fim de se obter um melhor material 
mesoporoso. O tempo reacional foi aumentado para 19 dias e o meio foi mantido em repouso. As técnicas utilizadas nesse trabalho foram 
fluorescência de raios X (FRX-EDX), difração de raios X (DRX) e espectroscopia na região do infravermelho médio (FTIR). 

Resultados: A CCA utilizada nesse trabalho apresentou composição química de 88,6% de SiO2 sendo considerada uma excelente fonte de 
silício para a obtenção do material desejado. Ao tentar preparar o material MCM-41 com CCA por 5 h em constante agitação e calcinado 
nas condições de 300 ºC/3 h/ar e 550 ºC/3 h/ar, não foram observadas as reflexões características da MCM-41. Tais picos não 
evidenciaram o ordenamento de longo alcance característico desse tipo de material mesoporoso. O FTIR também não comprovou as 
bandas características da MCM-41, especialmente as bandas em torno de 1234 e 1080 cm-1 relacionadas aos estiramentos assimétricos 
dos tetraedros da rede mesoporosa da MCM-41 e das pontes Si-O-Si, respectivamente. Com o ajuste nos parâmetros experimentais, o 
novo material sintetizado por 19 dias e em repouso se mostrou mais próximo de materiais mesoporosos, mostrado pela presença de 
ombro no DRX e da banda em torno de 1080 cm-1 no FTIR. Porém, também não se pode confirmar a formação de um materi 

Conclusão: A proposta de se obter um material do tipo MCM-41 a partir de CCA utilizando o método de coprecipitação por 5 h não foi 
alcançada com sucesso, conforme observado nas análises de DRX e FTIR. O material sintetizado com 19 dias e em repouso se aproximou 
mais das características de materiais mesoporosos, porém não do tipo MCM-41. Contudo, a modificação do método de síntese de 
coprecipitação para método hidrotérmico seria uma alternativa para a obtenção desse material. 

Palavras-Chave: MCM-41, Cinza de casca de arroz, método de coprecipitação 

Colaboradores: Os autores são gratos ao Laboratório de Catálise (LabCat) do Instituto de Química da Universidade de Brasília (UnB-IQ), ao 
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Catalogando portais, sites e repositórios com conteúdos de Física do 3º. ano do Ensino Médio. 

Gustavo Bordignon Franz 
Unidade Acadêmica: Instituto de Física 
Instituição: UnB 
Orientador (a): ELIANA DOS REIS NUNES 

Introdução: Com o avanço das tecnologias nas últimas duas décadas do século XX e da primeira década do século XXI, a internet tornou-se 
uma grande fonte de informações e desempenha um papel importante em quase todo processo educacional. Tendo em vista a enorme 
gama de dados disponíveis online, a quantidade de erros conceituais em portais de ensino de física é significativa. Observando este 
problema, este trabalho teve como princípio criar uma sala virtual contendo recursos educacionais abertos (REA) disponibilizados para 
conhecimento e uso pelos professores de Física de uma forma prática, objetiva e mais segura. 

Metodologia: Escolheu-se o Moodle como plataforma de desenvolvimento da sala virtual pela sua versatilidade, gratuidade e 
aplicabilidade para o ensino de ciências, além da capacidade de produção de dados e estatísticas de acesso dos participantes.  O processo 
de pesquisa dos conteúdos que integram esta sala foram feitos por meio de sites de busca na internet, utilizando-se palavras-chave 
contendo o essencial de cada conteúdo. O objetivo de cada pesquisa era agregar pelo menos quatro recursos diferentes para cada tópico. 
Conforme os assuntos eram procurados na internet, outros recursos interessantes foram encontrados e adicionados à sala virtual 
sucedidos do título Para Saber +, uma espécie de seção complementar em cada tópico, contendo vídeos e textos para os alunos que 
querem aprofundamento no assunto. 

Resultados: Conseguiu-se bons recursos didáticos, possibilitando a criação e conclusão de uma sala virtual de física para o 3º ano do Ensino 
Médio, contendo vídeos, estudos dirigidos, listas de exercícios e simulações. Todos os componentes curriculares de física do 3º ano foram 
encontrados, exceto conteúdos relacionados à física moderna. Estes só foram encontrados em outros idiomas. 

Conclusão: Ao buscar conteúdos curriculares na internet, deve-se ter muito cuidado com os resultados da procura, pois muitos sites, logo 
na primeira página, possuem graves erros conceituais. Entretanto, a presença de erros em um determinado site não o torna inteiramente 
inútil, o conteúdo dessa página ainda foi utilizado, após correção. Pode-se inferir que a falta de material sobre física moderna disponível na 
internet seja um reflexo da maneira como este assunto é considerado pelos estudantes e professores, uma vez que nenhum site voltado 
para o Ensino de Física abordou a física moderna como um componente curricular, sendo esta apenas tratada como curiosidade. A sala 
virtual está sendo aplicada em um projeto piloto em turmas do 3º ano do Centro de Ensino Médio Paulo Freire (CEM Paulo Freire), 
localizado na Asa Norte de Brasília. Este projeto piloto tem grande importância para o desenvolvimento da sala virtual, pois dá um 
feedback inicial sobre a sua efetividade. 

Palavras-Chave: REA, Ensino de Física, sala virtual, Esino Médio, Moodle 
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Estudando o Desempenho de Modelos Atenção Visual 

Gustavo Cid Ornelas 
Unidade Acadêmica: Departamento de Engenharia Elétrica. 
Instituição: UnB 
Orientador (a): MYLENE CHRISTINE QUEIROZ DE FARIAS 

Introdução: Ao observar a cena, o olho humano normalmente filtra a grande quantidade de informações visuais e concentra sua atenção 
em regiões salientes. Este processo  é ativamente controlado por mecanismos oculo-motores que  permitem que o foco de atenção seja 
mantido em um determinado local (fixação) ou mudado para um outro local  quando uma quantidade de informação suficiente tiver sido 
colhida. Fixações são instintivamente concentradas em áreas com grande quantidade de informação. Como consequência, a quantidade 
total de dados a ser processada pelo cérebro para cada cena é minimizada, enquanto que a quantidade de informações úteis é 
maximizada. A seleção dos locais de fixação é conduzida pelas propriedades visuais intrínsecas da cena. Neste trabalho, buscamos estudar 
diversos modelos computacionais de atenção visual, no que diz respeito ao seu desempenho e  complexidade computacional. Com este 
objetivo, estudaremos o efeito da redução da resolução espacial nos modelos  de Judd e o GVBS. 

Metodologia: A metodologia utilizada consistirá na leitura de artigos científicos e na utilização de linguagens de programação para 
implementação e teste dos algoritmos propostos. Podemos dividir o trabalho a ser realizado nas seguintes etapas: Revisão bibliográfica, 
Leitura de artigos selecionados, Aprendizado das ferramentas, Implementação das técnicas propostas, Testes e validação e Documentação. 

Resultados: Executamos os algoritmos de Judd  e o GBVS para cada quadro de  1024x1024  de um banco de vídeos. Reduzimos as 
resoluções dos quadros originais  para 512x512, 256x 256 e 128x128 e testamos os dois algoritmos para cada uma destas resoluções. O 
tempo de execução dos algoritmos caiu exponencialmente com a resolução espacial dos quadros, mas a acurácia cai bem mais lentamente. 
Observou-se que para 256x256 (quadros 16 vezes menores que o original), a  acurácia tem uma queda de apenas 0.02 (cerca de 2\%).  Foi 
observado uma grande  diferença entre os tempos de execução necessários para gerar os mapas de fixação utilizando os dois modelos.  O 
modelo GBVS é aproximadamente 60 vezes mais rápido que o modelo de Judd. O GVBS apresenta uma acurácia mais consistente para 
todas as resoluções, especialmente as mais baixas. Observa-se novamente que há pouca diferença entre os valores obtidos para ROC para 
resoluções acima de 256x256. 

Conclusão: Observou-se que a resolução espacial, apesar de ter um grande efeito no tempo de execução dos algoritmos de atenção visual, 
não causa grandes perdas em termos da acurácia do algoritmo. Além disso, o algoritmo GVBS apresentou um tempo de execução bem 
inferior ao modelo de Judd, apresentando apenas uma pequena variação na acurácia. Como trabalho futuro, pretendemos estudar o efeito 
da resolução temporal na acurácia do algoritmo. 

Palavras-Chave: processamento de images, atenção visual, saliência, processamento  de vídeo 
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Flutuação temporal de Tecamebas (Protozoa, Rhizopoda) associadas à macrófitas aquáticas de lagoas 

oligotróficas das bacias do São Francisco (GO) e Paraná (DF) 

Gustavo Fernandes Granjeiro 
Unidade Acadêmica: Ecologia 
Instituição: UCB 
Orientador (a): Luciana de Mendonça Galvão 

Introdução: As zonas de lagoas rasas naturais dominadas por macrófitas, em geral, apresentam maior diversidade de fauna e outros grupos 
como amebas testáceas. As tecamebas (Protozoa, Rhizophoda) são organismos unicelulares, eucariotos, de vida livre e caracterizam-se 
pela presença de pseudópodos e carapaças protetoras. Macrófitas apresentam importância para a dinâmica ecossistêmica, pois oferecem 
as bases físicas para nicho, abrigo, proteção e local adequado para reprodução de diversos organismos, além de serem fonte de energia e 
nutrientes. O presente estudo buscou caracterizar a composição das comunidades de tecamebas associadas às macrófitas aquáticas em 
seis lagoas naturais, rasas, ultraoligotróficas e ácidas das bacias do São Francisco (GO) e Paraná (DF). 

Metodologia: O estudo foi realizado em duas áreas protegidas do Cerrado, nas Lagoas do Henrique (LH) e do Exército (LE), localizadas no 
Parque Nacional de Brasília, DF; Lagoa Bonita (LB), localizada na Estação Ecológica de Águas Emendadas, DF; Lagoas Cabocla I e II (LCI e LCII) 
e Lagoa Grande (LG), localizadas no Centro de Instrução de Formosa, GO, no período de transição chuva-seca. Todas as Lagoas são 
oligotróficas, ácidas e possuem baixa condutividade elétrica. As coletas foram realizadas em quatro estações sazonais diferentes, mas os 
resultados compreendem ao período de transição chuva-seca. Foram coletadas amostras de dois bancos mistos de macrófitas em cada 
lagoa e a comunidade associada foi removida com escova. Foram realizadas análises de riqueza, rarefação e similaridade, utilizando os 
programas Excel, Past e Sigma Plot. 

Resultados: Foram obtidos 67 táxons. A riqueza variou entre 6 táxons (LB) e 27 táxons (LCI). A maior riqueza média obtida foi na LCI 
(14,5±0,84 táxons) e a menor foi observada na LB (3±1,18). A análise de rarefação não apresentou tendência assintótica, indicando que 
existe a chance de novos táxons serem observados nas lagoas com aumento da amostragem. A maior similaridade obtida foi entre a LE e 
LCI (13%). As demais lagoas apresentaram valores muito baixos de similaridade ou nenhuma similaridade (LE e LH, LE e LCII). As famílias 
Centropyxidae e Difflugiidae foram mais abundantes. As espécies Difflugia linearis e D. gigantea foram exclusivas para LB. A espécie 
Lesquereusia modesta var. caudata foi exclusiva para LCI. A espécie Quadrulella symmetrica var. curvata foi exclusiva para LCII. Na LG foi 
encontrada a Pseudonebela africana, espécie com morfologia específica e distribuição geográfica restrita, originalmente descrita na África 
e recentemente descrita no Cerrado brasileiro. 

Conclusão: Mesmo a Lagoa Bonita apresentando menor riqueza, ela apresentou táxons exclusivos, o que contribuiu para a diversidade 
regional. A análise de rarefação não apresentou tendência assintótica, indicando que existe a chance de novos táxons serem observados 
nas lagoas com aumento da amostragem ou do volume analisado de cada amostra. No Centro-Oeste, há um número registrado de 297 
táxons de amebas testáceas. Ou seja, só essas lagoas, apenas no período de transição chuva-seca, atingiram 25% de todos os táxons 
obtidos na região Centro-Oeste. Isso mostra que essas lagoas apresentam grande potencial de biodiversidade de tecamebas. Além disso, os 
dados indicam que cada lagoa tem uma composição típica, e por isso, salienta-se a necessidade de preservar esses ambientes em função 
da sua contribuição individual para diversidade regional de tecamebas. 
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Detecção de mudança anual do uso da Terra na região do Alto Xingu a partir de séries temporais MODIS 

Gustavo Henrique Soares Ferreira 
Unidade Acadêmica: Departamento de Geografia 
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Orientador (a): OSMAR ABILIO DE CARVALHO JUNIOR 

Introdução: Nos dias atuais, a necessidade de desenvolvimento econômico do Brasil deve ser conciliada com a importância da preservação 
da paisagem natural e da cultura dos povos indígenas. Apesar das leis de preservação, a dinâmica antrópica muda drasticamente a 
paisagem instalando-se próximo das áreas protegidas. O presente trabalho possui como objetivo analisar as mudanças ocorridas nos 
padrões de paisagem da bacia do Alto Xingu durante os anos de 2011, 2012 e 2013. Além disso, busca-se avaliar o crescimento das áreas 
agrícolas próximos aos limites do Parque Indígena do Xingu e a tendência desta dinâmica para os próximos anos, com o auxílio de imagens 
multitemporais do sensor Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS). 

Metodologia: A primeira etapa consiste na confecção dos cubos temporais com imagens MODIS. Eles foram elaborados a partir do produto 
MOD9Q1 com resolução espacial de 250m relativos aos anos de 2011 a 2013 fornecidas pela NASA. Em seguida, as imagens de cada banda 
foram separadas, reprojetadas e empilhadas em ordem temporal, obtendo assim o cubo em três dimensões. A segunda etapa consistiu na 
geração do índice NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) utilizado principalmente em estudos de cunho ambiental, que nos 
permite fazer análises, em diversas escalas, sobre a cobertura vegetal. A terceira etapa consistiu no tratamento de ruído para melhor 
visualização da superfície, sem a interferência de nuvens e ruídos causados pela transferência de dados. Foram utilizados os métodos de 
filtragem por mediana e pela transformação MNF. A quarta etapa consistiu na aplicação do algoritmo para detecção de mudanças em 
séries temporais (Carvalho Júnior et. al., 2015), que consiste na classificação de imagens m 

Resultados: O tratamento de ruído apresentou um resultado extremamente satisfatório com a eliminação dos ruídos e a suavização da 
curva temporal. A classificação obteve uma acurácia total de 81.6714% enquanto que o coeficiente Kappa apresentou um valor de 0.6454, 
valores aceitáveis se levarmos em consideração a diferença entre resoluções espaciais dos dados comparados. A dinâmica espacial dos três 
anos analisados demonstrou um aumento de áreas de solo exposto, com o acréscimo de quase trezentos mil hectares para dois anos após 
o intervalo analisado na área analisada. No primeiro biênio analisado (2011-2012) o padrão de mudança esteve concentrado na porção sul 
da área de estudo, formando grandes polígonos de solo exposto um pouco mais distante do parque. Já no segundo biênio, 2012-2013, se 
pode notar um avanço mais sensível, migrando para o centro da bacia do alto Xingu, convergindo para o Parque Indígena, formando 
polígonos mais fragmentados ao longo da área teste. 

Conclusão: O cenário apontado neste trabalho evidencia uma expansão dos limites territoriais das atividades agropecuárias. Existem 
grandes desafios que devem ser transpassados para que haja atividade econômica e preservação ambiental efetiva, e a gestão eficiente do 
território é o primeiro deles. O incremento das tecnologias, em especial das geotecnologias, se tornam primordiais para uma efetiva ação 
governamental na solução deste tipo de problema territorial, as análises espaciais e temporais podem apontar as áreas que necessitam de 
uma maior ação ou fiscalização. Este trabalho evidencia o sensoriamento remoto no auxílio das análises geográficas de cunho territorial. 
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A LEI DA ANISTIA E OS DIREITOS HUMANOS.  

ESTUDO COMPARADO ENTRE SOLUÇÕES ADOTADAS EM DIFERENTES PAÍSES DA AMÉRICA DO SUL E 
DISCUSSÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE REVISÃO DA LEI NO BRASIL 

Gustavo Lievore Polsin 
Unidade Acadêmica: Direito/ Ciências Humanas 
Instituição: UniCEUB 
Orientador (a): Humberto Fernandes de Moura 

Introdução: O presente artigo científico aborda o tema “A Lei da Anistia e os Direitos Humanos. Estudo comparado entre soluções 
adotadas em diferentes países da América do Sul e discussão sobre a possibilidade de revisão da Lei no Brasil”. Para tanto, apresenta uma 
análise a respeito das Leis de Anistia da Argentina, do Uruguai e do Chile, como sendo os casos mais emblemáticos da América do Sul. Por 
meio da apreciação histórica, interpretação das leis, decisões e situação atual, demonstram-se as mudanças de paradigmas e variações de 
posicionamentos a respeito dessas leis ao longo do tempo. Ademais, expõe o caso brasileiro de Lei de Anistia, o posicionamento do 
Supremo Tribunal Federal (STF) na Arguição de Descumprimento de Preceitos Fundamentais nº 153 Distrito Federal e as decisões da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos sobre os países envolvidos com graves violações de direitos humanos. 

Metodologia: A metodologia se dá em uma analise comparativa dos textos legais e decisões dos órgãos máximos dos judiciários nacionais, 
reunindo pontos em comum e expondo divergências a fim de se verificar a possibilidade ou não de se estabelecer um traço comum aos 
países da América do Sul, influenciados pelas decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos.  

Para tanto, foram utilizados como fonte de pesquisa: livros que versam sobre o assunto; as diferentes leis de anistia de países da América 
do Sul; a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos para os casos de leis de anistia; palestras de renomados 
pesquisadores; participação no “Encontro da Justiça Militar da União com a Corte Interamericana de Direitos Humanos”; e uma análise do 
Relatório final da Comissão Nacional da Verdade. 

 

Resultados: É possível perceber o amadurecimento do tema ao longo da história, após mudanças de posicionamentos dos países, 
demonstrando a importância da justiça de transição. Esta é definida como um processo de julgamento dos responsáveis pelos atos de 
violência, reparação às vítimas, revelação da verdade e construção da memória, após a mudança de um regime político para outro.  

Como resultado, nos países estudados, pôde ser vista a influência da justiça de transição no que diz respeito à mutação das leis que versam 
sobre a anistia. Na Argentina e no Uruguai, inclusive, a questão foi finalizada com a declaração de inconstitucionalidade dessas normas pela 
mesma corte do judiciário que antes as houvera validado. Já no Brasil, a lei criada em 1979 não sofreu significativa alteração e nem perdeu 
sua eficácia. Manteve-se presente no ordenamento jurídico brasileiro e foi reforçada com uma decisão do STF. Sofreu oposição somente 
no âmbito internacional, a exemplo do que ocorrera com os demais países. 

Conclusão: Sob o aspecto amplo, as leis de anistia foram importantes instrumentos políticos-jurídicos de pacificação nacional. Nos 
contextos aos quais foram aplicadas, traduziram-se como a melhor via possível de encerrar um capítulo de conturbação política interna e 
estabelecer a segurança jurídica viabilizando a convivência harmônica da sociedade. Não há, portanto, que se falar em revisão dessa norma 
no Brasil, tendo em vista ser uma conquista do povo de outrora.  

Segundo o Ministro Francisco Rezek, “em havendo um ordenamento jurídico interno, com ratificação dos poderes nacionais, não pode 
uma Corte Internacional se sobrepor ao trâmite legal e proferir decisões contra os países. Essas organizações não foram instituídas para 
substituir os Estados de legislar ou governar”. 

O debate acerca das leis de anistia reitera a análise da denominada justiça de transição e fica caracterizado pela mudança de paradigma 
estabelecida pelas novas configurações dos quadros políticos dos países. 
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Análise da expressão e representaçãodos conceitos de nacionalismo e tradição política brasileira na obra 

“Região e Tradição” de Gilberto Freyre 
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Orientador (a): DANIEL BARBOSA ANDRADE DE FARIA 

Introdução: Região e Tradição é um livro lançado em 1941 que reúne uma coletânea de artigos, discursos e notas produzidos e publicados 
por Gilberto Freyre no período compreendido entre 1917 e 1939. Nessa obra o autor busca, em conjunto com outros intelectuais 
nordestinos, retificar o movimento modernista da época nas artes, letras, estudos do Homem, economia, técnicas e formas de convivência, 
aprofundando o sentido de região e tradição e criticando as referências europeias.  O autor se intitula o representante daqueles 
intelectuais que, isentos da influência simplista desse movimento iniciado no sudeste do Brasil, poderiam acrescentar a complexidade da 
cultura do “caluniado mocambo do Nordeste. O artigo busca analisar essa obra, na perspectiva da história das ideias, com o objetivo de 
identificar como os conceitos de regionalismo e tradicionalismo são retratados e como o autor se dispõe de elementos discursivos para a 
construção de um imaginário a respeito do modernismo brasileiro do inicio do séc 

Metodologia: A leitura da obra e a identificação de passagens que expressam ou representam os conceitos escolhidos foram o fundamento 
do método utilizado. Além disso, como parte de um trabalho de história das ideias, o construção do método foi baseada nas discussões 
que envolvem essa disciplina, tais como as relações entre texto e contexto, filosofia da linguagem e análise do discurso, definição do 
espaço de diálogo, estruturas de pensamentos, linguagens, convenções e ideologias disponíveis, e recriação das intenções e dos atos de 
fala do autor. O caráter imaterial e subjetivo de uma ideia é destacado e a promoção do enlaçamento com o presente, dando forma e 
sentido aos esquemas mentais e intelectuais identificados é apresentada como essencial para a análise e interpretação da obra. 

Resultados: O artigo produzido destaca o trechos em que foram identificados os conceitos propostos no estudo. Na análise e interpretação 
da obra, foi evidenciada a ideia do autor de que o regionalismo e o tradicionalismo são conceitos centrais para compor o modernismo 
brasileiro e impedir as forças uniformizantes do ethos, do pensamento e do comportamento resultantes da globalização da cultura nessa 
época. Tais conceitos são importantes por representarem uma reação contra as convenções do classicismo, do academicismo e do purismo 
lusitano. Também, são observadas as referencias utilizadas pelo autor para validar seu discurso crítico tais como os trabalhos de 
intelectuais nordestinos em diversos campos da arte, da sociologia e da política que reforçam a idiossincrasia da realidade brasileira. Tais 
interlocuções contribuem para a concepção do imaginário idealizado pelo autor que justifica sua missão junto ao aperfeiçoamento do 
movimento modernista, visto como sem profundidade, sem autenticidade e sem 

Conclusão: Os textos contidos na obra abordam o pensamento do autor sobre diferentes aspectos da realidade cultural e humana 
brasileira, tais como a música, a culinária, a arquitetura, o folclore e a política. A tônica do discurso é construída de forma a ressaltar a 
especificidade da realidade do país, graças à multiculturalidade proveniente da mistura étnica e de sua gigantesca dimensão territorial. 
Ademais, é enfatizada a necessidade de rechaçar o sentimento de passividade colonial presente nos pensadores e artistas do país. O autor 
acredita que seus escritos influenciaram um série de pensadores e considera que a sua proposta de modernismo, que deve reconhecer e se 
fundir aos valores regionais e tradicionais – especialmente daqueles nordestinos – é a alternativa viável para atender às demandas do 
Brasil. 
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Biomassa microbiana e carbono lábil do solo sob integração lavoura-pecuária 

Gustavo Pavan Zafalon 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária 
Instituição: UnB 
Orientador (a): CICERO CELIO DE FIGUEIREDO 

Introdução: O modelo atual de exploração pecuária no Cerrado predispõe à degradação de pastagens e processos erosivos do solo. Os 
sistemas conservacionistas como plantio direto e integração lavoura-pecuária (ILP) vem sendo bastante difundidos e se apresentam como 
alternativas viáveis para se atingir metas de valorização dos recursos naturais e ambientais, bem como promover a manutenção desses 
ecossistemas em produção crescente e sustentável. Alterações nos estoques de matéria orgânica (MO) do solo, decorrentes da má 
utilização do sistema ILP, podem ter implicações na estrutura do solo, na capacidade de troca catiônica, além de impactos na emissão de 
gases de efeito estufa. O uso da ILP para recuperar pastagens degradadas apresenta elevado potencial e alterações nas frações lábeis da 
MO podem ser utilizadas para avaliar o processo de recuperação em curto prazo. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da 
implantação de sistema ILP sobre a biomassa microbiana e o carbono lábil do solo. 

Metodologia: O estudo foi realizado na área experimental da “Fazenda Água Limpa” da Universidade de Brasília. Em duas áreas de 1 ha 
cada que se encontravam em avançado processo de degradação foram implantados os consórcios de milho com espécies forrageiras no 
ano de 2012. A partir de 2012 em uma das áreas foi utilizada a gramínea forrageira Panicum maximum cv. Aruana e na outra a forrageira 
Panicum maximum cv. Massai, ambas em consórcio com o milho. Amostras de solos foram coletadas nessas áreas antes da implantação do 
experimento (outubro de 2012) e em março de 2014, na floração do milho, nas profundidades de 0-10, 10-20 e 20-40 cm. Nessas amostras 
foram determinados os teores de carbono da biomassa microbiana (CBM) pelo método da irradiação-extração. O carbono lábil (CL) foi 
obtido por oxidação com solução de permanganato de potássio. A comparação entre as áreas antes e após a recuperação foi realizada por 
ANOVA e teste de comparação médias (LSD, p<0,05). 

Resultados: Na área sob consórcio de milho com Panicum maximum cv. Aruana apenas o carbono lábil (CL) foi elevado com o processo de 
recuperação da pastagem. Nessa área, em todas as profundidades, as duas safras de cultivo consorciado promoveram aumento dos teores 
de CL (P<0,05), sendo os valores superiores em mais de duas vezes aos da área degradada. Por outro lado, o carbono da biomassa 
microbiana não foi alterado em nenhuma das profundidades estudadas. Na área sob consórcio do milho com Panicum maximum cv. 
Massai, além das diferenças observadas no CL, com valores superiores na área recuperada em todas as profundidades, o CBM também foi 
elevado com o uso dessa forrageira na camada de 10-20 cm. 

Conclusão: O carbono lábil representou a fração mais sensível para expressar as mudanças na matéria orgânica causadas pela recuperação 
de área degradada com o uso de consórcio com milho. Nessa fração predominam compostos orgânicos de fácil degradação/mineralização. 
Dessa forma, apesar do pouco tempo de recuperação da pastagem, o uso do consórcio de milho com forrageiras de Panicum maximum 
mostrou-se uma opção adequada para elevar os teores de matéria orgânica com reflexos na melhoria da qualidade do solo. 
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Introdução: A agenesia dentária é a ausência de formação de dentes decíduos e/ou permanentes em decorrência de distúrbios na 
odontogênese, constitui a anomalia dentária mais frequente em humanos (Vastardis, 2000). Clinicamente, a agenesia dentária tanto 
sindrômica quanto não-sindrômica, esporádica ou familial, pode ser classificada em hipodontia e oligodontia com base no número de 
dentes ausentes (Courbone, 2007). A etiologia de caráter genético da agenesia dentária tem sido demonstrada por estudos associada a 
mutações em genes expressos nas fases iniciais da odontogênese como MSX1, PAX9, AXIN2, EDA e WNT10A (Van den Boogaard et al., 
2012). O MSX1 possui um papel chave no desenvolvimento do esqueleto craniofacial e na odontogenese, variações de sequencia no gene 
podem constituir fatores de risco para o fenótipo variável de agenesia sindrômica ou de dentes isolados (Mostowska A. et al., 2012). O 
objetivo da pesquisa foi investigar as variações de sequência no gene MSX1. 

Metodologia: Participaram deste estudo pacientes com diagnóstico clínico e radiográfico de agenesia dentária, que buscaram atendimento 
na Clínica de Anomalias Dentárias da Divisão de Odontologia do HUB no período a partir de março de 2002 e seus familiares que 
voluntariamente consentiram em participar. Em busca de variações de sequencia no gene candidato foi realizada a amplificação do gene 
MSX1 por reação de polimerização em cadeia (PCR). Foram enviadas para sequenciamento automático e posteriormente a análise, 
alinhamentos e comparações entre as sequências serão realizadas com o auxílio do software Sequencher. 

Resultados: A amostra analisada nesse estudo é composta por indivíduos previamente caracterizados pela equipe. Dezesseis famílias 
brasileiras não relacionadas em um total de 124 indivíduos são acompanhadas no nosso serviço de atendimento clínico. A caracterização 
clínica mostrou variabilidade quanto à expressão da agenesia dentária com relação ao número, à localização e à simetria dos dentes 
afetados, tanto entre as famílias quanto entre os indivíduos de uma mesma família. Nove famílias apresentaram hipodontia e sete 
apresentaram oligodontia. Foram amplificadas todas as amostras dos casos índices (n=16) para o exon 2 e sequenciadas pelo método de 
Sanger (Macrogen, Korea) . O sequenciamento não revelou mutações no gene MSX1. 

Conclusão: Atualmente mais de 300 genes foram relacionados à formação da dentição humana. Até o presente, a identificação de 
variações de sequencia em famílias com agenesia dentária com abordagem de genes candidatos não tem sido muito expressiva 
considerando o número elevado de genes envolvidos na odontogênese. No presente estudo não foi possível identificar mutações. 
Atualmente, análise de mutações do gene WNT10A está sendo realizada nas famílias estudadas. 

Palavras-Chave: AGENESIA DENTÀRIA, ODONTOGÊNESE, ANÁLISE MOLÉCULAR. 

Colaboradores: Raquel Ribeiro Gomes 
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Brasil sem Miséria e a qualificação para o trabalho: ativação dos beneficiários do PBF 

Gustavo Wendel de Andrade Rodrigues 
Unidade Acadêmica: Departamento de Serviço Social 
Instituição: UnB 
Orientador (a): ROSA HELENA STEIN 

Introdução: Esta pesquisa compreende o resultado de estudos acerca das políticas de ativação para o mercado de trabalho, no âmbito do 
Plano Brasil Sem Miséria e, nele, o eixo de Inclusão Produtiva. O presente texto busca compreender como se dá a relação entre o 
PRONATEC – Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – e as famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família. Tem-se 
como objetivo, analisar o modo de gestão e articulação governamental para oferta de cursos e, mobilização dos beneficiários do PBF, 
descrever as características dos cursos ofertados pelo PRONATEC e, aqueles realizados por beneficiários do PBF, identificar e analisar o 
perfil dos beneficiários do PBF matriculados em cursos do PRONATEC, assim como, o tipo de inserção laboral possibilitada após realização 
de cursos do PRONATEC e, sua contribuição para a diminuição das desigualdades sociais. Para tanto, utilizou-se a metodologia de pesquisa 
documental e bibliográfica e, tomou-se como base informações relacionadas à 

Metodologia: Neste trabalho utilizou-se a metodologia de pesquisa documental e bibliográfica e, tomou-se como base informações 
relacionadas à sua normativa e amparo legal, os relatórios de gestão, assim como bibliografia crítica acerca de estudos sobre política social. 

Resultados: Os dados discutidos na pesquisa evidenciam por quais concepções e ações ocorre a inclusão produtiva dos beneficiários do 
PBF, com destaque para o perfil das famílias e as características dos cursos ofertados a elas. Os resultados apontam para concepções 
apoiadas em estratégias que buscam a “autonomia” dos cidadãos, “autonomia” esta, relacionada diretamente a que não dependam do 
Estado e, portanto, deixem de necessitar dos programas sociais, em especial os de transferência de renda. Quanto as ações e estratégias, 
elucidam para o protagonismo da proteção social básica e ao papel que é atribuído a política de assistência social. 

Conclusão: Conforme os objetivos foram discutidos, buscou-se avançar no debate referente à compreensão de como a inclusão produtiva 
é utilizada no enfrentamento da pobreza, cujos fundamentos sinalizam que, não só no Brasil, mas potencializam em todo o mundo, nas 
últimas décadas, a transição do welfare para o workfare. Essa passagem se dá em contexto de reestruturação do papel do Estado e das 
políticas sociais, a gestão e organização do trabalho que tendem à incorporação de características que fundamentam as políticas de 
ativação. Dessa forma, identificou-se interesses distintos nos quais as medidas são desenvolvidas, que por vezes obedecem ao mercado e a 
direcionamentos que configuram “novas” estratégias de lidar com a população pobre. 

Palavras-Chave: Assistência social, trabalho, ativação, inclusão produtiva, Pronatec, Bolsa-Família. 

Colaboradores: Guizela Eleonora Lima Mollhoff,Aline Vasconcelos Menezes. 
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A atuação da América Latina na evolução do Direito Internacional dos Refugiados 

Hanna Peixoto Mattos 
Unidade Acadêmica: Instituto de Relações Internacionais 
Instituição: UnB 
Orientador (a): LUIZ DANIEL JATOBA FRANCA 

Introdução: A temática do refúgio tem ganhado evidência no contexto internacional atualmente. Em 2014, a Declaração de Cartagena 
completou trinta anos e, em um esforço dos países latino-americanos, o processo comemorativo de “Cartagena +30” levou a adoção de um 
novo marco regulatório e estratégico para reforçar a proteção, assistência e inclusão do refugiado na região, o Plano de Ação do Brasil. 
Assim, este artigo tem por objetivo fazer uma breve análise da participação e colaboração da América Latina na construção do Direito ao 
Refúgio no escopo internacional.  Através da análise de documentos elaborados no âmbito regional e internacional, buscou-se apresentar 
os avanços alcançados pela América Latina na proteção ao refugiado, destacando a relevância da definição ampliada do conceito de 
refugiado, a atenção aos deslocados internos e os programas estabelecidos no Plano de Ação do México, baseados nos princípios de 
solidariedade internacional e responsabilidade coletiva. 

Metodologia: A fim de investigar a contribuição da América Latina no desenvolvimento do Direito para Refugiados, foi realizada uma 
análise qualitativa dos documentos elaborados na região e no escopo internacional que disponham sobre a temática do refugiado. Com 
base nisso, foram analisados os documentos apresentados no âmbito do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados 
(ACNUR), bem como os documentos estabelecidos no âmbito da América Latina, dando enfoque aos documentos desenvolvidos a partir da 
Declaração de Cartagena, em 1984.  Os documentos serviram de base para explorar as diferenças e inovações no processo regional de 
proteção ao refugiado. Também foram utilizados dados estatísticos fornecidos por organismos internacionais para que, com auxilio de uma 
perspectiva quantitativa, pudesse se compreender a dimensão da questão dos refugiados e os fluxos estabelecidos internacionalmente. 

Resultados: Ao comparar os documentos internacionais e regionais foi possível demonstrar, ainda que de forma introdutória, a influência 
da América Latina no contexto internacional referente aos indivíduos em situação de refúgio. A importância que os instrumentos 
desenvolvidos regionalmente tiveram na construção de uma perspectiva mais abrangente e garantidora dos direitos para refugiados 
estabeleceu a região latino-americana como referência internacional na evolução da proteção ao refúgio. Os novos projetos 
implementados pelo Plano de Ação do México e Plano de Ação do Brasil ajudam a reforçar a posição da região neste contexto e confirmar 
o propósito do Artigo. 

Conclusão: Conforme apresentado no último relatório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), atualmente 
86% dos refugiados do mundo estão hospedados em países em desenvolvimento. Neste contexto, a América Latina se destaca por seu 
empenho em desenvolver e adequar o direito ao refúgio as demandas e capacidades da região. O primeiro esforço de relevância nesta 
temática foi o aperfeiçoamento e expansão do conceito de refugiado, que ganhou nova definição na Declaração de Cartagena, de 1984.  Os 
demais documentos desenvolvidos nos processos comemorativos de Cartagena de 1994, 2004 e 2014 consolidaram a influência da região 
latino-americana como um dos principais atores internacionais na garantia da proteção para os refugiados, bem como os novos projetos 
desenvolvidos reforçaram a visão evolutiva da América Latina nesta questão que se tornou uma das temáticas centrais na agenda 
internacional contemporânea. 

Palavras-Chave: Refugiados, América Latina, Refúgio, Declaração de Cartagena, Direito ao Refúgio, ACNUR. 
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Análise comparativa do perfil socioeconômico e demográfico, condições de saúde e trabalho de duas 

cooperativas de catadores da Ceilândia-DF 

Hayssa Moraes Pintel Ramos 
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade da Ceilândia 
Instituição: UnB 
Orientador (a): VANESSA RESENDE NOGUEIRA CRUVINEL 

Introdução: A segunda metade do século XX foi marcada pela preocupação da população com a quantidade de lixo gerada. Em 2012 a 
produção diária de Resíduos Sólidos Urbanos estava em torno de 201.058 toneladas, no ano de 2013 a geração foi de aproximadamente 
209.280, representando um aumento de 4,1% (ABRELPE, 2013).  A Coleta Seletiva tem surgido enquanto proposta para se pensar na atual 
problemática do descarte de resíduos. De acordo com a Politica Nacional de Resíduos Sólidos 2010, o processo de coleta seletiva consiste 
em segregar previamente os materiais recicláveis conforme sua constituição ou composição. Quando os resíduos ganham valor como 
matéria-prima e deixam de ser enterrados como algo indesejável, desponta no cenário uma classe de trabalhadores que existe nas cidades 
desde a Revolução Industrial, estima-se que no Brasil existem cerca de 800 mil catadores de materiais recicláveis (CEMPRE, 2013). 

Metodologia: A metodologia do presente trabalho teve como abordagem o estudo Transversal de natureza descritiva. De acordo com Gil 
(2002) as pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, 
então, o estabelecimento de relações entre variáveis. Os principais instrumentos de coleta de dados foram realizados através entrevistas 
semiestruturadas. O levantamento de dados foi realizado no período de novembro de 2014 ao início de março de 2015 nas Associações 
Recicle a Vida e na APCPORC ambas localizadas na Região Administrativa de Ceilândia- DF. Os dados foram analisados de maneira descritiva 
categorizando as variáveis: sexo, idade, escolaridade, anos de profissão, horas de trabalho, dias na semana trabalhados e uso de 
equipamentos de proteção individual. 

Resultados: Do total de associados entrevistados, observa-se que a prevalência do sexo feminino é maior que a do sexo masculino, sendo 
59% de mulheres e 41% de homens. Com relação à idade dos entrevistados, 16 % estão na faixa etária de 18 a 29 anos, 36% estão entre 30 
a 39 anos, 18% estão entre 40 a 49 anos igual aos com idade de 50 a 59 anos e 11% estão com 60 ou mais. Em relação ao nível de 
escolaridade observa- se que a maioria dos entrevistados 67% não concluíram nem o ensino fundamental, 6% concluíram o ensino médio e 
5% não concluiu. Em relação aos aspectos ocupacionais 42% está há mais de 10 anos trabalhando como catador. A maioria trabalha de 5 a 
9 horas por dia totalizando 89% , variando de 5 a 6 vezes na semana. Com relação ao uso de epi 88% declaram fazer o uso. Os 
equipamentos mais citados foram: luvas 85%, botas 75% máscaras 59% e capacetes 49%. 

Conclusão: Através da analise dos resultados percebe-se que a maioria dos trabalhadores são mulheres com idade reprodutiva o que 
reforça a necessidade de se pensar em estratégias que  visem incentivar e orientar essas trabalhadoras  a fazerem exames preventivos, 
visto que a maioria das entrevistadas não tem o costume de frequentar os serviços de saúde. A baixa escolaridade dos trabalhadores 
também  interfere nos determinantes sociais da saúde o que contribui no processo da exclusão social. O ambiente de trabalho considerado 
insalubre e periculoso reflete a necessidade de empoderar esses trabalhadores ao uso adequado e necessário dos equipamentos de 
proteção. Muitos catadores relatam fazer o uso mais no seu cotidiano de trabalho não o fazem, expondo esses a diferentes tipos de riscos. 
Nesse sentido é necessário fortalecer as ações que já vem sendo desenvolvidas pelo governo para traçar estratégias e programas que 
contemplem as dificuldades geradas por esta categoria de trabalhadores. 

Palavras-Chave: Resíduos Sólidos. Saúde do Trabalhador. Catadores. 
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O papel da sazonalidade do Cerrado na produção de compostos fitotóxico em folhas de Eugenia 

dysenterica 

Heidi Luise Schulte 
Unidade Acadêmica: Departamento de Botânica 
Instituição: UnB 
Orientador (a): SARAH CHRISTINA CALDAS OLIVEIRA 

Introdução: As condições ambientais do Cerrado são consideradas estimuladoras para a produção de metabólitos secundários pelas 
plantas. Muitos desses metabólitos estão envolvidos em interações alelopáticas. A alelopatia é um fenômeno puramente natural e 
ecológico causado por compostos secundários que são lançados no ambiente. Os aleloquímicos podem ser absorvidos por outras plantas, 
afetando seu padrão de crescimento e/ou diferenciação. Uma planta que chama a atenção é a Eugenia dysinterica L. (Myrtaceae), pois é 
uma planta decídua e os compostos de suas folhas são liberados no solo, tanto por lixiviação quanto por decomposição. O objetivo deste 
projeto foi realizar extrações seriadas com solventes orgânicos de tecidos foliares de Eugenia dysinterica e testar atividade biológica 
através de bioensaios monitorados feitos com sementes de gergelim (Sesamum indicum), verificando também se há efeito sazonal na 
quantidade e atividade de moléculas bioativas nos tecidos foliares. 

Metodologia: As extrações seriadas foram feitas com diclorometano, acetato de etila e etanol usando aparelho extrator Soxhlet para 
fracionar extratos foliares por grau de polaridade e identificar frações ativas por meio de bioensaios monitorados com S. indicum L. Os 
bioensaios foram feitos com cada um dos extratos em diluições seriadas de 2000, 1000, 500, 250 e 125ppm adicionadas ao substrato 
papel-filtro em placas de Petri, sendo que foram feitas 4 repetições para cada diluição. Os extratos foram secos após a extração e 
ressuspendidos em uma solução de água e DMSO (5µL/mL) para preparar as soluções do bioensaio. O controle foi feito com água Milli-Q e 
com DMSO. Para os experimentos de crescimento, as placas de Petri com as sementes e o extrato foram colocadas em câmara de 
germinação por 7 dias a 25°C. Das plântulas resultantes foi medido o comprimento da raiz e da parte aérea usando o programa ImageJ®. 
Foi ainda verificada a presença de pelos radiculares e raízes secundárias. Foram feitas análises 

Resultados: Os extratos etanólicos de folha de E. dysenterica foram os mais eficientes na inibição do crescimento e houve efeito da 
sazonalidade na atividade alelopática. Produtos extraídos das folhas coletadas na época da seca mostraram-se com maior potencial de 
inibição do crescimento em relação ao das folhas coletadas na chuva. Com exceção do extrato de acetato obtido no período chuvoso, que 
mostrou maior inibição da parte aérea das sementes de gergelim. Em geral, a parte radicular das plântulas de gergelim foi a parte mais 
afetada na presença do extrato. A análise em HPLC mostrou sete picos principais e permitiu a coleta de nove frações, sendo que duas 
frações continham um conjunto de picos menores que intercalavam os principais. Todas as frações foram analisadas em CG/MS e foram 
detectados compostos fenólicos, como ácido gálico e catequinas e também um produto ainda não descrito na literatura para essa espécie, 
a13-docosenamida 

Conclusão: O extrato de etanol mostrou a mais potente inibição da parte radicular da espécie-alvo, mostrando grande potencial 
alelopático e pode ser explorado em estudos futuros como potencial herbicida. A mudança do padrão de inibição do crescimento das 
plântulas de gergelim gerada pelo extrato de acetato no período chuvoso e no período da seca sugere uma mudança na produção de 
compostos bioativos da folha de E. dysenterica de acordo com a sazonalidade. A inibição mais intensa da parte radicular do gergelim com o 
extrato das folhas coletadas na época da seca nos dá indício de que as condições desfavoráveis na época da seca induziram a síntese de 
compostos secundários coincidindo com o momento em que as folhas são perdidas para o ambiente. Os compostos identificados por meio 
de CG/MS incluíram compostos já identificados em outros estudos, como as catequinas e o ácido gálico, e também um composto ainda não 
identificado na cagaita, a 13-docosenamida. 

Palavras-Chave: Eugenia dysenterica, cagaita, folha, alelopatia, fitotoxicidade, sazonalidade 

Colaboradores: Camila Oliveira Cardoso Graziela Luciana Petry William da Silva do Carmo Aline Costa Santos Nunes 

 

  



 

  127   

Vol. 2 

 
ESTUDO DA ANIISOTROPIIA DO MANTO SUPERIIOR – NE DO BRASIIL 

Helder Ribeiro Filho 
Unidade Acadêmica: Observatório Sismológico 
Instituição: UnB 
Orientador (a): GEORGE SAND LEAO ARAUJO DE FRANCA 

Introdução: A anisotropia sísmica é resultante da orientação de minerais no manto superior, principalmente Olivina, o mineral mais 
abundante nessa faixa de temperatura e pressão (Nicolas and Christensen, 1987). A anisotropia sísmica tem sido amplamente estudada 
para obtenção de informações a respeito do histórico de deformação da região. Dessa forma, a anisotropia fornecida pode representar 
deformações passadas “anisotropia congelada”, resultante de antigos processos orogênicos, e deformações recentes, fluxo astenosférico 
atual. (Savage, 1999). Os dois parâmetros utilizados para o estudo de Anisotropia através da onda cisalhante são: variação de tempo (dt) e 
a direção de polarização rápida (?) 

Metodologia: As determinações das anisotropias sísmicas foram observadas utilizando o Splitlab (Wüstefeld et al., 2009), um código 
aberto com interface gráfica para MatLabTM. A técnica do programa consiste em três métodos principais para remover a diferença 
temporal (dt) de polarização das ondas SKS (Shear-Wave Splitting) e determinar a direção anisotrópica (?). O método de mínima energia, 
busca a menor energia na componente transversal do sismograma, o método de autovalor, busca um movimento de partícula linear 
esperado para ondas cisalhantes (Silver & Chan, 1991), e a rotação-correlação, consiste em encontrar o melhor ajuste de sinal entre as 
ondas polarizadas (Bowman & Ando, 1987). Dessa forma, a análise se procede com a finalidade de obter os valores ? e dt. Um total de 167 
sismogramas foram analisados para a estação PTSB e 123 para CRRB no período de 23/05/2011 a 31/12/2012. As estações estão inseridas 
no contexto geológico da Província Borborema. 

Resultados: Os resultados encontrados estão acordo com a proposta de Savage (1999), utilizando o método de inversão de forma de onda 
de camada dupla, técnica desenvolvida por Özalaybey & Savage (1999), a fim de calcular a variação teórica da anisotropia em duas 
camadas. Para camadas com anisotropias significativamente diferentes, ao considerar apenas uma, o valor da anisotropia se torna 
aparente e tende a ocorrer variações azimutais. Foram determinadas as propriedades de dta (parâmetros de divisão aparentes) como 
função de Fp e dtp (parâmetros das camadas individuais) a fim de encontrar os parâmetros de divisão ?1, dt1, ?2 e dt2 para duas camadas 
através da geração de uma função senoidal sintética, para uma frequência fixa ? (PTSB: ?1= 8, dt1= 0,4 e ?2= 45, dt2= 1,9 , CRRB: ?1= 12, 
dt1= 0,5 e ?2= 57, dt2= 2,1 ). Foi considerada a interface entre as camadas no limite litosfera-astenosfera, dado que a diferença 
anisotrópica nas duas camadas pode ter ocorrido na mudança de regime reológico. 

Conclusão: As estações estudadas PTSB e CRRB apresentam resultados mais coerentes entre si do que quando comparada com a estação 
RCBR mais ao norte. A estação RCBR foi estudada por outros autores (Assumpção et al., 2011) e a sua direção de polarização rápida indica 
o mesmo sentido que o modelo do fluxo astenosférico, no entanto, a estação está localizada entre duas zonas de cisalhamento com 
direções preferenciais NNE-SSW o que pode abrir uma discussão sobre a contribuição crustal nos resultados obtidos para RCBR.As estações 
PTSB e CRRB apresentam direções de polarização rápida de onda diferentes do modelo do fluxo mantélico. Este fato possivelmente pode 
resultar em uma polarização das ondas paralela às estruturas geológicas no contexto regional inserido na Província Borborema 

Palavras-Chave: Anisotropia sísmica, Splitlab, SKS, Província Borborema, Estações Sismográficas 
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Introdução: O biochar é um material sólido obtido através da conversão termoquímica de diversas biomassas em um ambiente sem ou 
com pouco oxigênio e que pode ser utilizado como condicionador do solo e fonte de nutrientes para plantas. O lodo de esgoto é uma 
matéria-prima que pode ser transformada em biochar. O processo de produção de biochar é muito variável conforme o tipo de matéria 
prima e a temperatura envolvida. A concentração de nitrogênio é diminuída enquanto que micronutrientes aumenta com o aumento da 
temperatura. Essas variações no tipo de matéria prima e na temperatura de pirólise também promovem mudanças nas características 
químicas e físicas do biochar, e consequentemente na microbiota do solo que recebe esse material. Apesar do grande número de trabalhos 
sobre o efeito do biochar na física e na fertilidade do solo, ainda são incipientes as informações sobre os impactos na microbiota do solo. O 
objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do biochar de lodo de esgoto na microbiota do 

Metodologia: Para obtenção do biochar foi utilizada biomassa de lodo de esgoto da estação de tratamento da cidade do Gama, DF. O 
biochar foi produzido em forno de pirólise a 300 °C. O solo foi coletado da camada de 0-20 cm de um Latossolo Vermelho. O experimento 
foi instalado em delineamento inteiramente casualizado, com quatro repetições. O biochar foi misturado ao solo e colocado em vasos de 
5L que foram cultivados com rabanete. Os tratamentos foram compostos por: 1) solo sem aplicação de biochar, 2) solo com aplicação de 
20 t ha-1 de biochar, 3) solo com aplicação de 40 t ha-1 de biochar, 4) solo com aplicação de 60 t ha-1 de biochar, 5) solo com aplicação de 
80 t ha-1 de biochar, e 6) solo com aplicação de 100 t ha-1 de biochar. Após a colheita do rabanete, o solo foi armazenado em refrigerador 
até o momento das análises. Foram determinados os teores de carbono da biomassa microbiana pelo método da irradiação-extração. Os 
dados foram submetidos a ANOVA e as médias comparadas pelo teste de Tukey 

Resultados: A dose de 100 Mg ha-1 de biochar elevou o teor de carbono da biomassa microbiana (CBM), sendo 2,58 vezes superior ao 
controle (sem aplicação de biochar). As demais doses de biochar não promoveram aumentos (P<0,05) nos teores de CBM e não se 
diferenciaram do controle e da dose de 100 Mg ha-1. 

Conclusão: A dose de 100 Mg ha-1 o biochar de lodo de esgoto foi eficiente para elevar a biomassa microbiana do solo. As demais doses de 
biochar não foram suficientes para elevar a biomassa microbiana. Esses resultados demonstram que crescimento microbiano do solo pode 
ser acelerado pela adição de 100 Mg ha-1 biochar. 

Palavras-Chave: Biomassa microbiana do solo, biocarvão, Latossolo. 
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Nível de atividade fispica em mulheres diagnosticadas com câncer de mama e submewtidas aqo 

tratamento quimioterápico no Distrito Federal 

Helen Kallyne de Araujo 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ciências da Saúde 
Instituição: UnB 
Orientador (a): RICARDO JACO DE OLIVEIRA 

Introdução: Baixos níveis de atividade física são constantemente verificados em pessoas com diversas condições crônicas como diabetes, 
hipertensão e obesidade. Entretanto, em mulheres com câncer de mama em fase ativa do tratamento conjectura-se que estes valores 
possam ser ainda mais reduzidos. Nesse sentido esse estudo teve o propósito se descrever e classificar os níveis de atividade física em 
mulheres acometidas pelo câncer de mama no período inicial de quimioterapia nos serviços de oncologia clínica do Distrito Federal. 

Metodologia: O estudo de caráter exploratório, com uma amostra de 45 mulheres (n= 45) com idade média de 61,15 ± 12,43 anos, em sua 
maioria com diagnóstico de carcinoma ductal infiltrante (74%). O nível de atividade física foi mensurado através do questionario de 
atividade fisica de Baecke. Esse recordatório avalia o nível de atividade física em três domínios específicos: tarefas realizadas em casa, 
atividades esportivas e atividades de lazer. Os escores são obtidos através de perguntas específicas e quanto maiores os valores mais 
elevados os  níveis de atividade física. 

Resultados: Os escore médios das atividades da vida diária (1,90 ± 1,20), atividades esportivas (0,01 ± 0,045) e atividades de lazer (1,03 ± 
0,83) revelaram baixos níveis de atividade física nesta população, sendo estes escore comparados ao deidosas. O teste de Mann- Whitney 
indicou que nas mulheres avaliadas as atividades físicas do lazer e os esporte foram significativamente reduzidas quando comparadas à 
atividade física habitual (p = 0.002 e 0.001 respectivamente). 

Conclusão: Concluiu-se que as mulheres avaliadas apresentavam valores reduzidos nos níveis de atividade física no período imediatamente 
anterior ao tratamento quimioterápico. Sendo que, as atividades laborais e cuidados do lar foram as que mais contribuíram para o 
somatório dos esforços realizados por elas. Infelizmente, as atividades esportivas e de lazer não apresentaram relevância diante deste 
quadro, o que indicaria um ponto de atenção,  para intervenções futuras baseadas em exercício físico nesta população. 

Palavras-Chave:  
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Ação imunomoduladora in vitro de ß-glicanas extraídas dos fungos basidiomicetos Gonoderma lucidum 

e Auricularia aurícula e seu efeito em macrófagos infectados por Paracoccidioides brasiliensis 

Helena Ipe Pinheiro Guimaraes 
Unidade Acadêmica: Departamento de Biologia Celular 
Instituição: UnB 
Orientador (a): ANAMÉLIA LORENZETTI BOCCA 

Introdução: O agente causador da criptococcose, o fungo dimo´rfico Criptococcus neoformans, e´ considerado um pato´geno oportunista 
cuja via de entrada no organismo seriam as vias ae´reas.Ce´lulas da imunidade inata sa~o capazes de internalizar e eliminar o pato´geno, 
ale´m da liberac¸a~o de citocinas sinalizadoras, como os macrófagos. Este tipo celular e´ capaz de ser diferenciado em: macro´fagos 
classicamente ativados (M1) e macro´fagos com ativac¸a~o alternativa (M2). Enquanto os macro´fagos M1 liberam citocinas com perfil 
pro´-inflamato´rio, como IL-1beta, TNF-alfa e IL-6, macro´fagos do tipo M2 possuem um perfil anti-inflamato´rio, podendo secretar grandes 
quantidades de IL-10. Componentes fu´ngicos, como o polissacari´deo beta-glucana são reconhecidos pelo seu potencial imunomodulador. 
Ao entrar em contato com ce´lulas do tipo macro´fago, mediado por seus receptores Dectina-1, TLR2/6 e CR3, a beta-glucana e´ capaz de 
ativar uma resposta imunolo´gica por esti´mulo de ce´lulas fagoci´ticas. Es 

Metodologia: No experimento, macrófagos M1 derivados da medula óssea de camundongos da linhagem C57bl/6 passaram por um 
procedimento de 8 dias para que houvesse a sua diferenciação por meio do fator GM-CSF. Para células do tipo M2, também derivadas da 
medula óssea, foram diferencidas com a cultura de células do tipo L929 (fibroblasto) que após 15-20 dias são descartadas e o 
sobrenadante, contendo G-MSF é armazenado para a diferenciação dos macrófagos do tipo M2.As ce´lulas M1 e M2 foram acondicionadas 
em meio RPMI (10% de SFB) em uma placa de 96 poc¸os, na concentrac¸a~o de 50X104 ce´lulas por poc¸o. Em seguida as mesmas foram 
estimuladas durante 12 horas (37°C, 5% de CO2) com amostras de beta glucana provenientes de A. auri´cula e G. lucidum (100µg/mL), 
Pam3CSK4 (300 ng/mL), LPS (500 ng/mL) e Zimosan depletado (100µg/mL), em triplicata. Um grupo controle, na~o estimulado, foi inclui´do 
nos experimentos. Leveduras do fungo Criptococcus neoformans (cepa H99) foram opsonizadas e incubadas durante 1 h 

Resultados: O índice de fagocitose para macrófagos M1 foi aumentado com o estímulo de beta-glucanas extraídas de A. auricula e 
Zymosan. Em 2 horas percebeu-se um índice de internalização significativo para esses tratamentos. Comparativamente, houve uma 
redução e consequente morte de leveduras no tempo de 24 horas. Para macrófagos do tipo M2, o índice de fagocitose aumentou para as 
células estimuladas com a beta-glucana extraída do fungo A. auricula e o componente lipopolissacarídeo (LPS), seguido de uma redução 
significativa no número de leveduras no tempo de 24 horas. 

Conclusão: Este trabalho demonstrou que o estímulo com diferentes fontes de beta-glucanas aumentou o índe de fagocitose do fungo C. 
Neoformans por macrófagos M1 e M2, sobretudo, M2. Podemos inferir que, para macrófagos classicamente ativados, houve uma resposta 
pró-inflamatória indicando uma liberação de citocinas sinalizadoras para aquelas células estimuladas com a beta glucana extraída de A. 
auricula e, principalmente, Zymosan. Para macrófagos M2, a sua maior resposta foi com o tratamento de beta-glucana extraídos de A. 
auricula. Comparativamente as células do tipo M1, percebe-se que a escala númerica quanto ao número de leveduras fagocitadas foi maior 
para os macrófagos com ativação alternativa. Desta forma, a resposta imunológica da células M2 foi mais intensa do que a resposta de 
macrófagos M1. Conclusivamente, nossos resultados sugerem que a administracao de agonistas, sobretudo a beta-glucana, em receptores 
de celulas de defesa da imunidade inata indicam um potencial terapêutico, auxiliand 

Palavras-Chave: Macrófagos, Cryptococcus neoformans, b-glucana, Gonoderma lucidum, Auricularia auricula 
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Síntese de lactonas com potencial ação autoindutora do quorum sensijng bacteriano 

Helio Escaleira Gomes 
Unidade Acadêmica: Instituto de Química 
Instituição: UnB 
Orientador (a): ANGELO HENRIQUE DE LIRA MACHADO 

Introdução: O Floribundano B é uma lactona recentemente isolada das folhas e das cascas do tronco Hymenodictyon floribundum B. L. 
Rob, cujo tronco tem sido utilizado na medicina popular de Angola no tratamento de febre. Floribundano B traz alguns elementos 
estruturais presentes em drogas anti-patogênicas baseadas no quorum sensing (QS) bacteriano que, portanto, o colocam como potencial 
inibidor do QS. Uma rota sintética proposta para a síntese deste composto passa pelo rearranjo de Claisen clássico de adutos de Morita-
Baylis-Hillman. O estudo preliminar da realização desta reação sob aquecimento mediado por microondas demonstrou uma redução do 
tempo reacional sem prejuízo ao seu desempenho. Baseado no trabalho de Kappe e colaboradores, que demonstrou que a realização de 
reação em condições de fluxo contínuo mimetiza o aquecimento mediado por microondas, tomou-se por objetivo deste trabalho a 
realização desta síntese em condições de fluxo contínuo. 

Metodologia: Adutos de MBH foram sintetizados conforme o procedimento descrito por Vasconcelos e colaboradores, que já vem sendo 
empregado com sucesso em nosso grupo de pesquisas. Em seguida, estes adutos foram submetidos às condições de rearranjo de Claisen 
clássico sob aquecimento mediado por microondas, a caracterização dos produtos obtidos pôde ser determinada através dos métodos de 
espectroscopia no infravermelho, ressonância magnética nuclear e espectrometria de massa. Por fim foi realizada a reação de rearranjo de 
Claisen em condições de fluxo contínuo. 

Resultados: Durante este projeto foi possível realizar a reação de rearranjo de Claisen por meio de novas técnicas de aquecimento 
(microondas e fluxo contínuo). Apesar dos rendimentos não terem sidos os mesmos evidenciados com a realização por meio de 
aquecimento convencional, o produto obtido por aquecimento mediado por microondas demonstrou espectros claros e sem a presença de 
impurezas, além da reação possuir um período muito menor de duração. Quando levada para fluxo contínuo a reação demonstrou os 
rendimentos, a pureza e a período reacional já esperados, mimetizando os resultados obtidos durante a realização em aquecimento por 
meio de microondas. 

Conclusão: Embora os resultados obtidos não terem demonstrado rendimentos esperados, a utilização de aquecimento em condições de 
microondas e de fluxo contínuo se mostraram ótimos métodos para a realização do rearranjo de Claisen, melhorando a pureza do produto 
e o tempo reacional. A não obtenção do rendimento esperado provavelmente é divido à perdas no processo de extração e purificação do 
produto, tendo em vista que a análise do bruto da reação demonstra total conversão do reagente de partida. Desta forma, são necessários 
mais testes visando a otimização do método de extração e purificação do produto. 

Palavras-Chave:  
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As Influências dos coletivos profissionais no curso de formação em  Arquivologia 

Helize Soares Curcino 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ciência da Informação 
Instituição: UnB 
Orientador (a): KATIA ISABELLI DE BETHANIA MELO DE SOUZA 

Introdução: Esta pesquisa faz parte do projeto Navegando nas páginas Web dos cursos de Arquivologia, desenvolvido por três alunas do 
curso de Arquivologia da UnB. As relações dos espaços de formação com os coletivos profissionais são tênues e praticamente inexistentes. 
Nessa linha de raciocínio, a pesquisa analisa o baixo índice de produção acadêmica científica abordando a relação dos cursos de 
Arquivologia com os elementos integradores arquivista, associativismo e mercado de trabalho, conforme indicado por Souza (2011). Para 
se conhecer um pouco mais deste universo, o que se pretende é analisar as páginas Web dos cursos de formação onde se contenham 
informações sobre a profissão, a estrutura acadêmica do curso (incluindo os programas das disciplinas), o corpo docente, os eventos 
realizados e a relação com as associações profissionais. 

Metodologia: Consiste em analisar as dezesseis páginas Web dos cursos de Arquivologia ministrados no país sendo a pesquisa estruturada 
em três variáveis, a formação, o associativismo e o mercado laboral. Fiquei incumbida de analisar a variável representada pelo 
associativismo e sua relação com os cursos de formação. Ela busca resgatar a evolução do movimento associativo e seus reflexos na 
formação profissional do arquivista. 

Resultados: Por meio de investigações feitas nas páginas, foi observado que muitas não possuem informações sobre as associações. Dentre 
as que contém referências sobre estas a maioria abarca apenas links que encaminham para os sítios das entidades de associativismo. Foi 
observado que apenas duas universidades se relacionam mais profundamente com as associações arquivísticas. 

Conclusão: O fato dos sites das associações serem desatualizados contribui para que não haja o interesse dos estudantes nas 
associações.Com o surgimento das redes sociais elas perderam um pouco a sua importância quando o assunto é a divulgação de estágios 
ou empregos. Outra análise verificada é que os cursos não abordam o tema associações e muitas vezes os estudantes se formam sem nem 
tomar conhecimento destas. Por fim, observa-se que as associações precisam encontrar formas de adquirir espaço novamente no meio 
acadêmico, pois é nesse meio onde estão as sementes que brotarão novos profissionais que precisam de apoio e reconhecimento. Cabe às 
associações auxiliarem os mesmos. 

Palavras-Chave: Associações profissionais, página Web, arquivista. 
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O folhetim da Gazeta de Notícias 

Heloisa Raquel Inacio Costa 
Unidade Acadêmica: Departamento de História 
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Orientador (a): MARCELO BALABAN 

Introdução: O projeto Artigos de Recreio propicia aos seus integrantes a oportunidade de contribuir para o melhor conhecimento de parte 
da cultura letrada do Oitocentos brasileiro. Para tanto, busca produzir informações quantitativas dos textos de ficção publicados na 
imprensa da Corte.  Um dos eixos da produção discente centra-se na alimentação do banco de dados sobre os textos ficcionais que eram 
publicados em jornais. Enquanto trabalhava no banco de dados, em particular com o jornal Gazeta de Notícias(RJ), pude me informar  das 
reclamações frequentes relacionadas a distribuição de água na Corte. Atualmente, concentro minha pesquisa na verificação desse 
problema agregando a leitura dos periódicos Jornal do Commercio(RJ) e Diário de Notícias(RJ), e dos relatórios do ministério da Agricultura 
no Império afim de mapear a questão do abastecimento de água. 

Metodologia: A alimentação do banco vem sendo feita através do suporte da Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional, que disponibiliza 
as publicações da Gazeta de Noticias em PDF. Para a leitura dos outros jornais tive o primeiro contato com a oportunidade da missão de 
estudos do projeto Procad/Casadinho “História Social: fontes, abordagens e novos procedimentos de investigação”. Junto a um grupo de 
alunos, tivemos a oportunidade de passar um mês na  Universidade Estadual de Campinas, onde pude desenvolver pesquisas junto ao 
Arquivo Edgard Leuenroth. Com o arquivo disponível comecei meu arquivo próprio com as publicações do Jornal do Commercio e Diário de 
Noticias que faltavam ao site da Hemeroteca Digital. Embora o tema abastecimento de água esteja em voga na atualidade, frequentando 
quase que diariamente o noticiário dos principais jornais em circulação no país, são poucas as obras totalmente dedicadas à esta questão 
no passado. Entre elas, merece destaque, Água do Rio, do Carioca ao Guandu: a h 

Resultados: Para o banco de dados conto cerca de 120 fichas-questionários preenchidas, pretendo terminar as publicações do ano de 
1876. Para investigar o funcionamento do sistema de abastecimento de água na Corte, escolhi mapear a situação a partir das décadas 
finais do Império institucionalmente, isto é, com a leitura dos relatórios anuais do ministério da Agricultura também disponíveis em arquivo 
digital através do Center for Research Libraries (CRL). A leitura dos 5 primeiros relatórios indica que as reformas de estrutura da 
distribuição de água estavam presentes em mais páginas do que eu antes calculava, merecendo portanto, mais atenção. 

Conclusão: O exercício de exame das publicações da imprensa brasileira do século XIX tem sido uma agradável experiência de iniciação 
cientifica pelo imediato contato às inúmeras possibilidades de estudo. Podemos encontrar nos periódicos oitocentistas os debates e 
embates político-sociais que estão na agenda da formação do Brasil. O problema de falta dágua nos anos finais do Império são em muito 
interessantes tendo em vista a atual crise hídrica no estado de São Paulo. 

Palavras-Chave: Banco de dados, distribuição de água, falta de água, imprensa, relatórios, ministério da Agricultura, Gazeta de Notícias. 
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Visualização para sistemas enativos afetivos: Desenvolvimento de Software 

Henrik Doark Rezende Costa 
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade do Gama 
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Orientador (a): DIANA MARIA GALLICCHIO DOMINGUES 

Introdução: Visualização para sistemas enativos afetivos: Desenvolvimento de Software 1 - Introdução Este plano de trabalho desenvolvido 
junto ao Projeto ARTE E TECNOCIÊNCIA e REENGENHARIA DA VIDA: Sistemas Enativos Afetivos em Bioarte e Softwares Sociais como 
Inovação Tecnológica. A partir das características do programa ao qual se insere o projeto Arte e Tecnociência desenvolvido no LART e da 
inserção na Plataforma  Novos Leonardos, no cruzamento da arte, ciência e tecnologia, em práticas colaborativas transdisciplinares, numa 
inteligência coletiva  de artistas e cientistas foram desenvolvidos dois programas de simulação para atender situações distintas: um para 
simulação veicular,  e o segundo  para um sistema de data visualização em Bioarte e Saúde do Workshop “III Encontro Internacional de Arte 
e Tecnociência: Sensório Expandido e Saúde” realizado no Rio de Janeiro em março de 2015. 

Metodologia: Foram usadas métodos experimentais para a construção de interface de software em processos de interpretação e 
visualização de informações de sinais no diálogo nas enações humano-ambiente e aparato tecnológico. Principais etapas metodológicas 
incluíram: - Revisão bibliográfica do estado da arte de desenvolvimento de software de simulação e ambientes de realidade virtual, - 
Desenvolvimento de data visualização por mapas de texturas e efeitos visuais de animação como base para renderização de ambientes 
imersivos, objetos e paisagens sintéticas renderizadas em 3D, cenas mixadas, imagens remotas transmitidas para telas e combinadas com 
cenas simuladas. - Desenvolvimento de data visualização usando sistema de partículas e algoritmos que se auto organizam, processamento 
de sinais e data visualização seguindo médias fisiológicas dos sinais captados durante performances. - Testes de interatividade 
imersiva/enativa afetiva com sistemas de sensores fisiológicos embarcados no ambiente da CAVE. 

Resultados: A plataforma Unity 3D, da Unity Technologies permite criar, em uma só plataforma, todo o ambiente do software, e as físicas 
atreladas ao jogo/simulador. Nesse projeto, foram desenvolvidos dois softwares, um para simulação veicular e outro para Bioarte e Saúde 
e sensório expandido. O software de simulação veicular usado foi desenvolvido dentro da plataforma Unity 3D 2.5 para ser usado nas 
pesquisas do LART em simulação usando dados fisiológicos dos usuários. Tal software foi utilizado na tese de doutorado do Prof. Mateus 
Miranda, MIRANDA, 2014. Sistemas enativos afetivos ampliam a interação por dados fisiológicos, reconfigurando os processos imersivos 
para processos imersivos afetivos. O workshop em Bioarte e Saúde resultou em sistema de data visualização com sistema de partículas e 
algoritmos que se auto-organizam, seguindo médias fisiológicas dos corpos durante performance, aproximando a visualização dos sistemas 
que respondem em diálogo com o ambiente e a afetividade. 

Conclusão: Esse projeto atendeu seu objetivo de desenvolver softwares para e com sistemas enativos afetivos embarcados que ampliam a 
imersão por dados fisiológicos na LART CAVE e durante performances na relação corpo/experiência com aplicações em saúde para o corpo 
expandido. O resultado foram dois softwares de sistema enativo afetivo (hub sensorial sinestésico) para narrativas afetivas. A LART CAVE 
passa a contar com sistema enativo imersivo que soma sinais fisiológicos, ampliando a imersão em Realidade Virtual.  Os resultados desse 
projeto foram integrados aos resultados de outros planos de trabalho desenvolvidos no LART da FGA, como a tese de doutorado do Prof. 
Mateus Miranda e para o III Encontro Internacional de Arte e Tecnociência: Sensório Expandido e Saúde. 
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O Órgão de Solução de Controvérsias da Organização Mundial do Comércio como instrumento de 

garantia da efetividade das “regras do comércio internacional” 

Henrique Araujo de Carvalho 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Direito 
Instituição: UnB 
Orientador (a): INEZ LOPES MATOS CARNEIRO DE FARIAS 

Introdução: O presente trabalho busca analisar os contenciosos levados ao Órgão de Solução de Controvérsias através de uma análise das 
decisões. Buscou-se analisar isto por duas frentes, a justiça e a eficácia das decisões, a fim de se entender melhor os meios de tomada e os 
resultados dos julgamentos. Somente com essas duas análises pode-se traçar um verdadeiro perfil do OSC, de como este chega a suas 
soluções, e de sua real efetividade. Se o Sistema de Solução de Controvérsias da Organização Mundial do Comércio cumpre, de forma 
efetiva, o seu papel de solucionador de problemas. Requer-se, principalmente, analisar como se deu essa transição de um sistema de 
solução de controvérsias quase que unicamente diplomático para um sistema de solução de controvérsias de caráter normativo, que 
valoriza a certeza da norma acima da possibilidade de existência de diplomacia. Ainda, busca-se analisar como esse sistema afeta os países 
e a confiança dos países no órgão, e como tudo isso afeta no cumprimento da de 

Metodologia: A metodologia foi a análise quantitativa e qualitativa de disputas paradigmáticas, além de doutrina acerca do tema e 
literatura mais abrangente. A fim de transpor as barreiras teóricas do tema, foram analisados os próprios casos de “jurisprudência e 
análises de autores sobre os casos. Foram pesquisados casos paradigmas que mais se adequavam ao que a pesquisa pretende demonstrar. 

Resultados: A partir da revisão da literatura, constatou-se que os autores têm diversas ideias sobre o que é seria efetividade do Órgão de 
Solução de Controvérsias. A efetividade é uma medida ideológica, dentro dos parâmetros de quem julga, fazendo de um julgamento sobre 
a efetividade do OSC uma consideração que deve ser feita com cautela. Ademais, análises de julgamentos, principalmente as feitas por 
autores que tomaram partido na controvérsia, devem ser analisadas com precaução, para que não se caia na armadilha de fazer 
julgamentos apressados. Também, a eficácia de uma decisão não corresponde à medida absoluta do compliance, devendo ser 
consideradas todas os fatores que dificultam a implementação de decisões do Órgão. No entanto, apesar de reconhecer essas limitações 
sobre a efetividade, considerando os parâmetros que tomei por universo para a consideração da efetividade, observei uma efetividade 
geral do Órgão, tanto no julgamento do feito, quanto no cumprimento do dispositivo das decisões. 

Conclusão: Portanto, tendo em conta os resultados da pesquisa, concluiu-se que as decisões tomadas no âmbito do Órgão de Solução de 
Controvérsias são tomadas a partir da observância das normas gerais da OMC e do direito internacional público, permitindo a conclusão de 
que são justas. O OSC cumpre com seu novo papel de maior normatização da tomada de decisões, Ainda, pode-se afirmar que o OSC tem 
um alto nível de compliance, o que faz dele bastante efetivo. No entanto, questiona-se se estas são razões para a despreocupação com o 
sistema, não devendo o órgão sofrer reformulações em suas decisões ou considerar alternativas de soluções para suas controvérsias. 
Questiona-se se a normatização maior do sistema não pode interferir no compliance, não devendo os países sempre buscarem transigir. 

Palavras-Chave: Órgão de Solução de Controvérsias, Organização Mundial do Comércio, Efetividade, Compliance, 
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Interconexoes do Racismo na Criminologia Positivista: A relação entre raça e controle social dos jovens 

no discurso dos Criminólogos (1870 a 1900) 

Henrique Bawden Silverio de Castro 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Direito 
Instituição: UnB 
Orientador (a): EVANDRO CHARLES PIZA DUARTE 

Introdução: O presente artigo tem o intuito de analisar a construção da memória e da história da capoeira pelo Estado Brasileiro, ao ser 
pensado como um país moderno, um país do futuro, veio a adotar medidas que proporcionaram a distorção, o empobrecimento de um dos 
elementos mais centrais da cultura negra brasileira: a capoeira.  Se utilizando de uma análise histórica, com um marco temporal de 1800-
2015, o artigo vem a dissertar sobre como o Estado Brasileiro, ao se utilizar de inúmeras leis, ao se utilizar do corpo negro e da capoeira 
(entendida aqui como arte marcial), o fez como recurso para que se criasse um projeto de país que, ao mesmo tempo que depende dele 
inteiramente, nega a sua existência de forma total, e como essa negação da existência se dá. 

Metodologia: O método utilizado foi o de revisão bibliográfica, com a leitura de livros, doutorados, artigos, etc., juntamente com 
encontros com o orientador e os outros orientandos, onde ocorreram discussões, troca de ideias, apresentação dos textos lidos. 

Resultados: Após todos os encontros e as leituras, passamos para a fase final, onde foi escrito o artigo científico em si, com resultados 
satisfatórios. 

Conclusão: Ao fim, a orientação do Professor Evandro Piza foi muito boa, sempre dando a atenção necessária para a realização dos 
trabalhos com o devido rigor acadêmico, oferecendo leituras de alta qualidade, além de coordenar os orientandos em conjunto, 
promovendo uma troca de saberes, discussões entre nós, não trabalhando em uma perspectiva isolada para cada orientando, mas sempre 
em um trabalho em grupo, sem deixar de levar em conta as peculiaridades de cada trabalho. 

Palavras-Chave: Capoeira – Estado – Memória coletiva – Responsabilidade social – Cultura negra - Direito 
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CORRELAÇÃO DE ASPECTOS CLÍNICOS, LABORATORIAIS E GENÉTICOS DE PACIENTES COM SUSPEITA DE 

SÍNDROME DE TURNER 

Henrique de Lacerda Pereira, Odil Garrido Campos de Andrade 
Unidade Acadêmica: Reprodução Humana 
Instituição: UniCEUB 
Orientador (a): Nivaldo Pereira Alves 

Introdução: A Síndrome de Turner é uma doença genética monossômica podendo ser parcial ou total do cromossomo X, possui 
características peculiares como disgenesia gonadal e baixa estatura, sendo exclusiva de indivíduos fenotipicamente femininos.Como não há 
a presença completa do cromossomo X ou a sua ausência, a produção de hormônios sexuais fica prejudicada não gerando adequadamente 
estrógeno e progesterona, levando a uma possível amenorreia. 

Metodologia: Os pacientes com queixa de baixa estatura, com infertilidade conjugal e abortamento de repetição que foram atendidos em 
um laboratório privado de Brasília, especializado em genética,  passaram por uma triagem clínico-laboratorial com a finalidade de 
investigação das queixas. Durante esse processo, o que chamou atenção, inicialmente, é que 15 pacientes com cariótipo de sangue 
periférico por bandeamento G apresentaram apenas 1 ou 2 células alteradas, em geral 45 X0 em uma contagem padrão de 30 metáfases, e 
não apresentando o fenótipo característico da síndrome. Nesses casos, recomendou-se o estudo de mais células com técnica molecular, 
como (FISH - Hibridação in situ por fluorescência) para os cromossomos X e Y. Também recomendou-se a análise dos hormônios: 
estrógeno, progesterona, hormônio folículo estimulante, hormônio luteinizante, prolactina, hormônios tireoidiano e fator de crescimento 
semelhante a insulina. 

Resultados: Com base nos dados adquiridos dos prontuários, ficou evidente que o protocolo vigente para o diagnóstico de síndrome de 
Turner (consistente em quatro etapas: avaliação fenotípica, avaliação hormonal, avaliação do cariótipo e ,por último, a realização do FISH), 
não possui uma consistência completa. Visto que, em algumas pacientes que apresentavam o FISH abaixo de 6%, o cariótipo normal - o que 
não as inclui como portadoras de Síndrome de Turner - evidenciavam alterações fenotípicas e hormonais, o que dificultou o diagnóstico 
precoce. Portanto, o tratamento hormonal que poderia ter sido realizado não foi feito. A partir disso, tornou-se visível que há 
possibilidades de melhoria no protocolo. 

Conclusão: A partir disso, foi feita a análise desses casos levantando a suspeita de que alterações no cariótipo menores que 6% e 
alterações na hibridação in situ por fluorescência, também abaixo de 6%, são suficientes para gerar o quadro de amenorreia e de 
infertilidade em pacientes com Síndrome de Turner com fenótipo normal, não compatível com a síndrome. 

Palavras-Chave: Síndrome de Turner. Observações clínica de Síndrome de Turner. Alterações Síndrome de Turner. 
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Avaliação do efeito neuroprotetor do peptídeo Fraternina no modelo de Parkinson 

Henrique de Oliveira Amaral 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ciências da Saúde 
Instituição: UnB 
Orientador (a): MARCIA RENATA MORTARI 

Introdução: A Doença de Parkinson (DP) é uma desordem do Sistema Nervoso Central, que envolve principalmente a degeneração das 
células dopaminérgicas da substância negra, atingindo também áreas do estriado e do córtex cerebral. A DP é a segunda desordem 
neurodegenerativa mais comum e afeta 1% da população com mais de 60 anos, sendo mais frequente em homens. As principais 
manifestações clínicas desta desordem são motoras. Atualmente, seu tratamento se restringe a melhora sintomática, em especial com o 
uso de agonistas dopaminérgicos. Esse alívio sintomático é limitado, uma vez que após o uso contínuo desses agonistas, efeitos adversos 
severos são observados. Logo, o desenvolvimento de novas formas de tratamento para a DP é imprescindível. Recentemente, nosso grupo 
de pesquisa isolou um peptídeo da peçonha da vespa social P. fraternus com alto potencial para o tratamento da DP. Portanto, o objetivo 
deste projeto é de avaliar o efeito neuroprotetor do peptídeo Fraternina após sua síntese química. 

Metodologia: A manipulação dos animais experimentais seguiu os Princípios Éticos na Experimentação Animal –Conselho Nacional de 
Controle de Experimentação Animal (CONCEA, 1991),seguindo a Lei AROUCA 11794. Além disso, o presente projeto foi submetido e 
aprovado pelo CEUA-UNB.  Após a síntese química, o peptídeo Fraternina foi administrado em quatro doses (20, 10 e 5µg/animal) em dois 
protocolos experimentais, um em animais sadios para a análise toxicológica do peptídeo, e outro com DP induzida pela 6-OHDA, os dois 
foram injetados diretamente na região do Estriado, seguindo as coordenadas do Atlas Franklyn&Paxinos (1997). Ambos os grupos foram 
submetidos ao teste de ataxia, para análise motora no aparelho Rotarod. O teste de rotação induzida por apomorfina foi realizado nos 
animais com lesão para detectar se o peptídeo sintético era capaz de aliviar as rotações. Após a avaliação comportamental, a lesão foi 
quantificada pela técnica de imunohistoquímicapara a reatividade a enzima tirosina hidroxilas 

Resultados: Para as análises motoras nos testes de ataxia foi visto que os animais enfermos tratados com o peptídeo não conseguiam se 
manter por muito tempo no Rotarod, apresentando um tempo de permanência parecido com os do grupo controle. Porém, nos testes de 
rotação induzida por apomorfina, os mesmo animais tratados apresentavam média menor de giros contralaterais em relação aos não 
tratados, o que elucida uma tendência a proteção contra a progressão da DP. Além disso, a técnica de imunohistoquimica mostrou que 
estes camundongos exibiam mais neurônios dopaminégicos no lado lesionado do que os animais do grupo lesado, indicando a proteção 
dessas células pelo composto. Os testes de toxicidade do peptídeo apontaram que os animais sadios que recebiam a Fraternina 
permaneciam menos tempo no rotarod comparados com os grupos que não receberam. A posição da cânula-guia e o local de injeção 
foram verificados, sendo analisados somente os resultados nos quais as cânulas se apresentavam no local correto. 

Conclusão: Analisando os resultados obtidos nos ensaios, pode-se perceber que o peptídeo Fraternina possui uma tendência para proteger 
contra a lesão progressiva da DP, no caso provocada pela infusão de 6-OHDA, como pode ser visto nas análises de imunohistoquímica e nos 
testes de rotação induzida por apomorfina. No entanto, ainda é necessário um aumento no número amostral. A causa dos animais não 
conseguirem permanecer por muito tempo no Rotarod nos ensaios de ataxia, é possivelmente devido à toxicidade do peptídeo, que foi 
elucidada nos testes toxicológicos do composto em que camundongos sadios receberam doses da Fraternina. Esses dados revelam que a 
Fraternina na maior dose testada induz uma perda de funcionalidade motora, mostrando que o peptídeo apresenta efeitos adversos em 
altas doses. Todavia, novos estudos ainda devem ser realizados para avaliar a efetividade deste composto, no entanto este trabalho 
mostrou resultados promissores para novos tratamentos para a DP. 
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ONDE ESTÁ PLATÃO? INVESTIGAÇÕES HISTÓRICO-FILOSÓFICAS SOBRE A ACADEMIA DE ATENAS 

Henrique Gomes Guimarães 
Unidade Acadêmica: Departamento de Filosofia 
Instituição: UnB 
Orientador (a): GABRIELE CORNELLI 

Introdução: Ao pensar nas Origens do próprio pensamento Ocidental, essa pesquisa pretendeu uma breve investigação histórico-filosófica 
sobre a Academia (??ad?µ?a) de Atenas. Investigamos o lugar, a instituição platônica, seu projeto ético-político regenerador e um pouco 
de sua história e ensino. Por fim alcançamos uma concepção mais clara das implicações desses itinerários na construção da filosofia de 
Platão e de algumas questões relevantes para a filosofia universitária hoje. Todos esses passos serão perpassados pela busca de 
compreender a tese da publicidade da vida da comunidade e a estratégica “ausência” filosófica de Platão, apontando para a importância 
do diálogo como comunicação não dogmática. 

Metodologia: A consideração histórico-hermenêutica apresentada parte do pressuposto metodológico de que os temas debatidos no 
jardim de Akademos eram provavelmente os mesmos que Platão decidiu representar literariamente em seus diálogos. Através da lida com 
esses diálogos, sua articulação com a intertextualidade da literatura de apoio e também com a análise crítica de certas ‘anedotas’ 
transmitidas indiretamente em torno da vida da academia, temos traçado a metodologia do trabalho. Assim, nessa reconstituição do lugar 
da Academia de Atenas reconstruímos o debate em torno da ausência estratégica de Platão: uma estratégia comunicativa que nos aponta 
para o diálogo ou dialética como método, em termos de uma propedêutica filosófica e uma pragmática pública.  O método para 
abordarmos a Academia de Atenas, portanto, se inscreve num registro histórico hermenêutico que aposta no debate vivo da Academia 
pouco doutrinaria e pouco ‘escola’ no sentido de posturas hermenêuticas consolidadas. 

Resultados: A pergunta “onde está Platão?” foi compreendida primeiramente como uma dinâmica entre o público e o privado: estava 
principalmente na Academia (aberta aos transeuntes) – lugar próprio da ação filosófica de Platão, mas também estava em sua casa (no seu 
jardim ou quintal particular). Num segundo momento histórico-hermenêutico dessa pergunta, tentamos compreender a ausência de 
Platão, tanto por não aparecer como personagem nos diálogos como pela ausência de uma doutrina platônica na academia (excetuando o 
polêmico relato Aristotélico sobre a lição acerca do Bem). Através da análise dos testemunhos coletados vimos a importância dos Diálogos 
para entender a presença de Platão e o que se passava num lugar fundamentalmente público e não dogmático. Esboçamos assim, 
elementos possíveis da configuração da comunidade em suas origens e seu marco fundamental para a história e formação do pensamento 
ocidental como um todo, especialmente para pensarmos a filosofia na Academia hoje. 

Conclusão: Nesse trabalho tivemos oportunidade de tomar contato com uma leitura histórico-filosófica da Academia de Atenas, e 
principalmente com seu modo de vida comunitário, dialógico e público, focada nas mais amplas questões e conhecimentos (lógica, 
epistemologia, física, ética, biologia, etc.). O modo de Platão aparecer e se ocultar nos transporta para o modo próprio da didática e da 
dialética no ensino filosófico. A autonomia das falas que se articulam numa comunicação orientada à abertura do saber, essa autonomia do 
diálogo, nos faz uma vez mais atentar para nossas situações na sala de aula de filosofia hoje. A partir de um estudo investigativo dessa 
empreitada platônica, vimos como os mais diversos projetos (mítico-religioso, filosófico-científico, ético-político) se encontram e dialogam 
nas origens da Academia e lançam bases fundamentais para o pensamento filosófico ocidental. 
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Otimização paramétrica de estruturas reticuladas utilizando um algoritmo de primeira ordem. 

Henrique Lucas Oliveira Evangelista 
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade do Gama 
Instituição: UnB 
Orientador (a): MAURA ANGELICA MILFONT SHZU 

Introdução: Os elementos reticulados são de natureza simples e de larga aplicação na análise estrutural. A modelagem matemática, bem 
como tratamento das equações que regem o problema é um desafio inicial para o engenheiro. Os parâmetros que expressam deformações 
e tensões são essenciais para o entendimento do comportamento estrutural estático, e são pontos de partida para concepção do produto 
final.   Com muita facilidade encontra-se torres de sustentação destinadas a atender diversas finalidades, tais como a de geração energia, 
de abastecimento de água, de comunicação, etc. Estas estruturas são satisfatoriamente modeladas como elementos reticulados de viga. 
Uma análise estrutural mais completa se faz possível com o uso do método dos elementos finitos. Atualmente, dispõe-se de várias 
ferramentas computacionais. Nestes casos, o domínio teórico é essencial para a correta interpretação dos resultados.   Desta forma, o 
presente trabalho propõe utilizar os conceitos teóricos da análise estrutural e 

Metodologia: Para atingir o objetivo do projeto, primeiramente se fez necessário uma breve revisão bibliográfica, no qual foram 
trabalhados os conceitos teóricos envolvidos para a evolução das análises estruturais e os métodos de otimização. Posteriormente, foi 
dedicado um tempo para o aprendizado do software de elementos finitos, ANSYS. Esta ferramenta foi utilizada para a modelagem e análise 
estrutural de torres, bem como para a otimização de parâmetros geométricos da torre. Para a otimização estrutural foi utilizado um 
algoritmo de primeira ordem disponível no ANSYS. Este algoritmo é adequado para um problema de formulação não linear, como o que se 
propõe aqui. O algoritmo trabalha com o gradiente da função objetivo, tornando seu desempenho melhor do que o de zero ordem. A 
análise estrutural e de otimização foram aplicados em três modelos de torres para um mesmo objetivo que foi a minimização do volume. 
Tal proposta visa atender os critérios de economia da estrutura. 

Resultados: O modelo matemático de problema de otimização foi construído tendo como função objetivo o volume da torre. Como 
variáveis de projeto foram tomadas as dimensões da seção transversal da torre. As restrições do problema foram estabelecidas pelas 
tensões admissíveis e deformação máxima.  Os resultados obtidos no processo de otimização da torre alcançou os objetivos esperados, no 
qual pode-se observar a evolução satisfatória do algoritmo na busca de parâmetros ótimos. Em todos os casos analisados foram obtidos 
projetos ótimos no atendimento as questões econômicas associadas ao menor volume da estrutura. 

Conclusão: Para o tipo de problema proposto o algoritmo de primeira ordem disponível no ANSYS apresentou um bom desempenho 
conseguindo alcançar parâmetros mínimos aceitáveis. Os resultados obtidos no processo de otimização da torre alcançou os objetivos 
esperados, no qual pode-se observar a evolução satisfatória do algoritmo na busca de parâmetros ótimos. Em todos os casos analisados 
foram obtidos projetos ótimos no atendimento as questões econômicas associadas ao menor volume da estrutura. 

Palavras-Chave: Estruturas Reticuladas, Otimização, torres de sustentação 
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Avaliação da expressão de receptores PPAR em cultura de neurônios tratados com paclitaxel 

Henrique Rodrigues de Oliveira 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ciências da Saúde 
Instituição: UnB 
Orientador (a): DJANE BRAZ DUARTE 

Introdução: O câncer é uma doença multifatorial que possui alta incidência e atualmente, com o avanço da terapia antineoplásica, 
inúmeros efeitos adversos têm sido observados. Dentre os diferentes agentes quimioterápicos, o paclitaxel é utilizado como terapia de 
primeira e segunda linha de vários tipos de câncer, incluindo o câncer de mama e ovário e causa, entre outros efeitos adversos, neuropatia 
periférica (NP). Esta é definida como um conjunto de lesões que acometem o Sistema Nervoso Periférico e pode desencadear sintomas tais 
como alteração da sensibilidade tátil, térmica e dolorosa. Uma possível estratégia para prevenir ou tratar a NP é a neuroproteção e os 
Receptores Ativados por Proliferadores Peroxissomais (PPAR) são um potencial candidato, já que está descrito seu papel neuroprotetor em 
diversas doenças neurodegenerativas e também na inflamação. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar a expressão de PPAR em 
modelo de neuropatia periférica induzida por paclitaxel in vitro. 

Metodologia: Foram utilizadas culturas primárias de células de Gânglios da Raiz Dorsal (GRD) para avaliar se o tratamento com paclitaxel 
altera a expressão de PPAR e/ou de mediadores inflamatórios. As células foram mantidas em cultura por até 15 dias e foram tratadas com 
300 nM de paclitaxel ou controle (DMSO) por 5 dias consecutivos. Para avaliar expressão proteica utilizamos a técnica de Western Blot 
(WB) e para a quantificação de RNA mensageiro a técnica utilizada foi a Transcrição Reversa seguida pela Reação em Cadeia da Polimerase 
quantitativa (RT-PCRq). Para quantificação densitométrica das bandas obtidas nos filmes de Western Blot o software utilizado foi o ImageJ 
e para as análises de todos os resultados o programa GraphPad Prism versão 5.0 para Windows. 

Resultados: As análises realizadas por RT-PCRq mostraram que não houve diferença na expressão de RNA mensageiro de PPARalfa, , bem 
como da citocina pró-inflamatória TNFalfa nas células da cultura de GRD que receberam tratamento com 300 nM de paclitaxel (5 dias), 
quando comparado ao grupo controle (Dimetil sulfóxido - DMSO 0,03%). Da mesma forma, o tratamento com paclitaxel na concentração 
de 300 nM por 5 dias não alterou a expressão proteica de PPARgama, quando comparado com o tratamento com DMSO. 

Conclusão: Com o intuito de avaliar o efeito do paclitaxel na expressão de PPAR e de citocinas, utilizamos a concentração publicada por 
Pittman et al. (2014). Nossos resultados não demonstraram nenhum efeito modulador sobre a expressão de PPAR?, PPAR? ou TNF-? com a 
concentração de 300 nM de paclitaxel. Entretanto, estes autores demonstraram que o tratamento com a mesma concentração de 
paclitaxel diminui a liberação do neuropeptídeo CGRP induzida pela capsaicina, indicando alteração na função de neurônios sensoriais. 
Estes resultados podem indicar que a concentração de paclitaxel utilizada produz mudanças pós-translacionais em células de GRD, o que 
ocasionaria alteração na função neuronal, mas, de acordo com os nossos resultados, não alteraria atividades transcricionais. Nossos 
resultados contribuem para o entendimento da neurotoxicidade induzida por paclitaxel e para o embasamento de futuros estudos para 
avaliar se a ativação de PPAR induz neuroproteção em nosso modelo de neuropatia periférica. 
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Introdução: Esta pesquisa se insere no campo da Arte Interativa Computacional e tem como título SISTEMA INTERATIVO MUSICAL URBANO 
– (SIMU), criação experimental coletiva contendo música, imagem e interação. A proposta buscou aprimorar um sistema  musical 
eletrônico com tecnologia interativa para proporcionar a participação do público em concertos. Os espectadores podem  executar 
instrumentos virtuais simulados através de controles wiimote, tablets,smart fones e periféricos que se comunicam através das tecnologias 
OSC (Open Sound Control) e Bluetooth, ou seja, comunicação sem fio, tudo isso em tempo real. Além disso também a interatividade 
permite a visualização de imagens luminosas na cena, conforme a execução dos transeuntes. O projeto foi subdividido em 3 partes: 1. 
Pesquisa de implementações com a plataforma Linux, utilizando as tecnologias OSC (Open Sound Control e Bluetooth. 2. Criação de 
Software para síntese de som e imagem interativa, e a comunicação mútua entre programas. 3. Criação 

Metodologia: Primeiramente realizei a leitura bibliografia sobre as ferramentas a serem utilizadas para o desenvolvimento deste projeto e 
sobre a relação da música com a ciência da computação, o segundo passo foi experimentar novas metodologias, afim de aprimorar 
conhecimentos e captar informações necessárias para obter um produto final de excelência em interatividade musicocomputacionalmóvel 
e em tempo real e estável. Para se atingir os objetivos propostos, foram aplicados os conhecimentos teóricos adquiridos sobre a tecnologia 
computacional para a criação de um software interativo com tecnologia de computação gráfica e sônica dentro do contexto artístico dando 
uma maior interatividade entre os seres vivos e o computadores, por meio da interatividade. 

Resultados: Como resultado busquei criar um sistema  que possibilite a interatividade entre humanos e computadores por meio de 
interface sensorial. Em segundo lugar  procurei participar em congressos da área, como os encontros de internacionais de arte e tecnologia 
coordenado pela minha orientador. E finalmente, procurei apresentar a proposta para o público de arte. 

Conclusão: Os resultados alcançados apresentam uma plataforma que possibilita a interatividade entre humanos e computadores por 
meio de uma interface sensorial utilizando recursos que a possibilitam . Com esses resultados pretendo continuar participando de 
encontros, projetos, festivais e conferências de tecnológicos em geral, e futuramente introduzir ao campo de game, para ser baixado e 
utilizado por qualquer usuário que possuam a estrutura adequada para sua gameficação. 

Palavras-Chave: Interatividade, Arte Computacional e Visual Music. 
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controle social da policita Brasileira de transportes: Investimentos em mobilidade urbana no Distrito 

Federal na copa de 2014 

Hudson Fidelis Fernandes da Silva 
Unidade Acadêmica: Departamento de Administração 
Instituição: UnB 
Orientador (a): ABIMAEL DE JESUS BARROS COSTA 

Introdução: A mobilidade urbana compreende a facilidade de deslocamentos das pessoas e bens na cidade. Os investimentos em 
mobilidade urbana por parte dos governos municipais necessitam ser acompanhados pela sociedade. A auditoria social das contas públicas 
está garantida nos direitos fundamentais da Constituição Federal de 1988. Neste contexto, esta investigação se propôs a responder o 
seguinte questionamento: de que forma o monitoramento dos investimentos em mobilidade urbana no Distrito Federal pode ser 
realizado? O objetivo geral do estudo foi analisar os instrumentos de controle social que possibilitam monitorar os investimentos em 
mobilidade urbana no Distrito Federal. Os objetivos específicos foram apresentar os conceitos de controle social à luz da literatura, expor a 
evolução dos investimentos em mobilidade urbana e descrever às funcionalidades dos instrumentos de controle social. Como contributo à 
compreensão da temática foi abordo no estudo a Teoria da Agência na ótica do setor público. 

Metodologia: A análise de conteúdo foi utilizada para direcionar a compreenção do processo informacional dos Portais da Transparência, 
do e-SIC e da Ouvidoria, todos do Governo do Distrito Federal. Para facilitar a análise dos instrumentos de controle social, foram 
construídas categorias para sistematizar a análise dos portais. A categorização é uma operação de classificação de elementos de um 
conjunto diferenciado por critérios previamente definidos. As categorias que foram pesquisadas no estudo são os aspectos do portal, o 
compartilhamento da linguagem, o excesso de informação, a interatividade no portal, e a sensibilização para os dados. Além disso foram 
descritas às funcionalidades de cada portal analisado tendo como referência às informações relativas aos investimentos na mobilidade 
urbana para a Copa de 2014 no Distrito Federal. 

Resultados: As informações de transparência ativa e passiva divulgadas no Portal de Transparência do GDF, no Sistema de Informações ao 
Cidadão do GDF e na Ouvidoria do GDF, permitem ao cidadão obter informações, em alguns casos, em detalhes sobre a gestão dos 
investimentos em mobilidade urbana. Porém, somente especialistas em orçamento público podem interpretar os dados, devido ao fato 
que os dados são informações técnicas da execução do orçamento governamental. No entanto, o estudo realizado permite perceber que o 
GDF tem realizado gestões para manter disponíveis os portais analisados. Tal fato, contribui para diminuir a assimetria informacional, 
garantindo assim, o cumprimento da legislação aplicada (LRF, LAI e outras), todavia, a qualidade dos sistemas não está em um nível 
adequado para que aconteça uma redução significativa ou até mesmo a inibição da assimetria informacional. 

Conclusão: Diante do exposto, a pesquisa alcançou os objetivos propostos no momento que apresenta as ferramentas de controle social 
disponíveis aos cidadãos do Distrito Federal e dialoga com essas ferramentas de forma crítica expondo suas potencialidades e seus 
gargalos. Como potencialidade pode-se destacar a busca pelo cumprimento da LRF e LAI e a intenção de manter divulgação dos gastos. 
Como gargalos observou-se que os instrumentos, ainda, necessitarm ser aperfeiçoados, principalmente, na transparência passiva e nas 
informações prestadas pelo portal da Ouvidoria do GDF. Além desses a não disponibilidade de esclarecimentos de dúvidas de forma 
síncrona, via chat, a existência de linguagem ainda muito técnica e não disponibilidade de links diretos de contato com o Tribunal de 
Contas do Distrito Federal, foram observados. Salienta-se que para que haja uma melhor efetivação e funcionalidade dos portais de 
transparência, os cidadãos necessitam de um maior amadurecimento a respeito do tema Controle S 
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SISTEMA PORTÁTIL PARA DIAGNÓSTICO E PROCESSAMENTO DA VARIABILIDADE DA FREQUENCIA 

CARDÍACA BASEADA NAS TRANSFORMADAS DE WAVELET 

Hugo Molina Monteiro, Rebeca Hannah de Melo Oliveira e Gustavo Pereira Macêdo 
Unidade Acadêmica: Engenharia Elétrica/Processamento Digital de Sinais 
Instituição: UniCEUB 
Orientador (a): Luciano Henrique Duque 

Introdução: A medicina utiliza a tecnologia para auxiliar o diagnóstico de doenças e são utilizados equipamentos eletrônicos e softwares na identificação e análise de problemas. O eletrocardiograma é um 
equipamento eletrônico que faz o registro extracelular das variações do potencial elétrico do músculo cardíaco em um ambiente hospitalar ou clínicas. O dispositivo portátil proposto irá realizar as medições 
dos sinais cardíacos e processa-los por meio de um processador digital de sinais e apresentar os resultados em tela e/ou enviar via internet.  

 Sabe-se que o músculo cardíaco (miocárdio) se contrai ritmicamente de 60 a 90 vezes por minuto e sustenta, como se fosse uma bomba, a circulação sanguínea nos vasos (COTRIM, 2009). A existência de 
inconformidade no batimento e na geração dos sinais cardíacos pode representar problemas e, que podem ser monitorados e avaliados pelo dispositivo portátil proposto nessa pesquisa, porém realizado por 
médicos ou enfermeiros não especialistas.  A contração da fibra muscular é estimulada por impulsos elétricos provenientes do nódulo sinoatrial (NSA), situado na parte superior do átrio direito, e é um gerador 
biológico de impulsos elétricos que comanda o coração. Por meio de tecidos específicos de condução (feixe de His e rede de Purkinje), os impulsos de comando provenientes do nódulo sinoatrial são 
transmitidos ás fibras musculares da parede do ventrículo do coração (COTRIM, 2009). Os impulsos elétricos gerados são sinais de tensões inferiores a 0,001 volts (pico a pico), que exige do dispositivo portátil 
um processamento digital e filtros de alto desempenho, fazendo uso das transformadas de Wavelet. O processamento digital de sinais permite que os ruídos e interferências sejam eliminados dos sinais 
cardíacos. Para melhorar a análise o dispositivo portátil proposto trabalha e processa os sinais no domínio da frequência. A transformada Wavelet é uma ferramenta que permite decompor um sinal cardíaco 
em diferentes componentes de frequências, permitindo assim, estudar cada componente separadamente em sua escala correspondente (Adaptado de: DINIZ , 2004).  Nesse contexto, o projeto propõe o 
desenvolvimento de um sistema portátil capaz de realizar medições, análise e processamento dos sinais cárdicos. O sistema será capaz de realizar o processamento utilizando as transformadas de Wavelet e 
enviar os resultados via internet para o médico cardiologista. Em localidades remotas onde não existem equipamentos de eletrocardiograma ou médicos especialistas, o sistema portátil proposto permitirá ao 
médico ou enfermeiro, não especialistas, realizarem o exame cardíaco de forma simples e enviar via internet os resultados para um especialista analisar. A simplicidade na realização do exame agiliza o 
processo de diagnóstico por um especialista localizado distante do ponto de atendimento. O exame poderá ser realizado colocando o dispositivo portátil no peito do paciente e os dados cardíacos são 
armazenados e enviados para localidades que possuem médicos especialistas. A análise da variabilidade cardíaca, ou seja, dos sinais cardíacos serão realizadas de forma não invasiva fazendo uso de eletrodos 
de superfície. A transformada de wavelet decompõe os sinais cardíacos em uma função definida no domínio do tempo em outra função, definida no domínio da frequência. Esse processamento será 
comandado por um microcontrolador que trabalha com processamento digital de sinais e fará sua análise, armazenamento e envio dos dados via internet. O dispositivo portátil terá também um visor em 
display de cristal líquido informando os batimentos cardíacos e as ondas geradas. A captação do sinal cardíaco será realizada fazendo uso de eletrodos não evasivos fixados no dispositivo portátil. O sinal 
cardíaco captado apresenta valores de tensão baixos, inferiores á 0,001Vpp (0,001 volts pico a pico) e o processamento digital deve ser realizado para eliminar os ruídos externos. Esse sinal será filtrado e 
amplificado com a utilização de amplificadores operacionais de alta sensibilidade e ganho. Após esse processo, as informações são enviadas para o microcontrolador que faz uso de um software para realizar as 
transformadas de Wavelet no tratamento dos sinais. 

Metodologia: A primeira etapa do estudo (pré-pesquisa) constitui-se no estudo de livros e pesquisa de artigos, teses e dissertações disponíveis através de bases com acesso público e seleção, dentre os 
arquivos encontrados, dos mais relevantes defendidos ou publicados entre janeiro de 1990 e dezembro de 2013. Os arquivos foram encontrados através de consultas à Biblioteca de Teses e Dissertações – 
IBICT no endereço virtual bdtd.ibict.br, complementadas por consultas ao serviço Scirus (www.scirus.com) e ao serviço de busca Google (www.google.com.br). A execução da fase de pré-pesquisa permitiu a 
definição de uma estratégia de trabalho e a elaboração da proposta deste projeto de pesquisa. Na segunda etapa de estudo da bibliografia, os documentos selecionados serão estudados a fundo. Nessa fase 
será realizada uma leitura crítica e comparativa dos documentos e elaboração da fundamentação teórica para cada aspecto do dispositivo proposto. A proposta do dispositivo deve seguir a filosofia do acesso 
aberto ao conhecimento e, pela natureza do projeto, acesso aberto ao projeto do hardware e do software necessários para o funcionamento do dispositivo proposto. A terceira etapa consiste no 
desenvolvimento do módulo 1 que é o sistema de captação dos sinais cardíacos,  baseado em eletrodos de superfície construído de metais e que possibilitam a captação dos sinais gerados pelo coração.Na 
quarta etapa é o desenvolvimento dos módulos 2 e 3, que consistem em um projeto de um filtro analógico capaz de filtrar os sinais vindos do módulo 1 (eletrodos) e eliminar os ruídos existentes. Depois do 
sinal filtrado em seu formato analógico, o módulo 3, faz o processamento digital dos sinais e realiza uma filtragem do sinal digitalizado aplicando as transformadas  de wavelet.A quinta etapa consiste na 
elaboração do módulo 5, que consiste no desenvolvimento de um hardware e software (em linguagem C)  para controle e escrita dos sinais medidos em display.Por fim, a sexta etapa consiste no desenvolvido 
o módulo 6 e testes de performance do sistema proposto. Nessa etapa, o microcontrolador Arduino é programado para controlar um display gráfico, realizar as medições dos sinais e armazenar os resultados 
para envio via internet.  A concepção do dispositivo para captação será basicamente a definição inicial de parâmetros como o ganho desejado para o amplificador, quantidade de eletrodos utilizados 
inicialmente e da possibilidade de escalabilidade para o uso em sistemas mais complexos. Já existem exemplos de circuitos e dispositivos para a captura de sinais cardíacos, portanto essa etapa terá como foco 
a adequação dos amplificadores ao projeto proposto.  Em seguida, será realizada a migração para hardware da estratégia de análise selecionada, concluindo a primeira versão do projeto do dispositivo para 
analise dos sinais cardíacos e encerrando este projeto. Em complemento à metodologia apresentada serão utilizados equipamentos para testes e desenvolvimento do protótipo tais como: 

• Osciloscópio digital; 

• Analisador de sinais; 

• Fonte de alimentação; 

• Software para simulação de circuitos elétricos Proteus. 

• Multímetro digital; 

• Eletrodos de eletromiografia. 

 

Resultados: Com esta pesquisa espera-se alcançar o desenvolvimento de um sistema capaz de realizar as medições das frequências cardíacas e possibilitar diagnosticar doenças do coração, por especialista da 
área. Espera-se aprimorar o circuito de condicionamento (circuito coletor dos sinais cardíacos) e melhorar a qualidade dos na filtragem. Por fim, espera-se desenvolver um sistema de coleta das frequências 
cardíacas e mostrar em um display de cristal líquido. O sistema deve ser portátil e com capacidade de analisar, processar e enviar exames realizados por qualquer profissional da área de saúde. É esperado que 
o sistema apresente um comportamento eficiente em relação aos ruídos externos que podem interferir no sistema de medição, para tal tem-se a preocupação em realizar a blindagem eletromagnética do 
sistema proposto. 

Conclusão: Esse projeto possibilita efetuar a avaliação cardíaca em localidades remotas e com envio dos resultados via inteenet para um especialista da área. Com o resultados, o especialista que não se 
encontra na localidade, avalia a condição do paciente e indica a necessidade ou não de deslocamento para um garnde centro e efetuar tratamento especializado. A proposta do projeto permite indentificar 
probliemas cardíacos e o primeiro diagnótico é efetuado na localidade remota, e avaliado por um médico especialista que recebe os resulatavo via internet. O protótipo pode ser operado por qualquer 
profissional da saúde 
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PETROGRAFIA DAS ROCHAS PELÍTICAS PORTADORAS DE FÓSSEIS EDIACARIANOS, FORMAÇÃO TAMENGO 

(GRUPO CORUMBÁ): CORRELAÇÕES ENTRE COMPOSIÇÃO MINERAL E FÓSSEIS 

Hygor Viana de Godoy 
Unidade Acadêmica: Instituto de Geociências 
Instituição: UnB 
Orientador (a): EDI MENDES GUIMARAES 

Introdução: O Grupo Corumbá faz parte da Faixa de Dobramentos Paraguai que é dividida em duas zonas paralelas de direção N-S de 
acordo com a intensidade da deformação (BOGGIANI et al 1993). O grupo é formado por conglomerados, arenitos, dolomitos, calcários e 
pelitos carbonosos, sendo os calcários e pelitos os principais constituintes da Formação Tamengo. Atribuída ao Ediacarano devido a 
presença dos fósseis Cloudina lucianoi e Corumbella werneri, metazoários, esta formação é datada por zircões contidos em camadas da 
região de Corumbá (MS) em 543 + 3Ma (Babinski et al 2001), limite do Neoproterozoico – Cambriano. Os intervalos pelíticos da Formação 
Tamengo foram analisados por difração de raios-X para a identificação da composição mineral (GUIMARÃES et al 2013). O detalhamento 
petrográfico das rochas desta formação é objetivo do presente trabalho que trata da caracterização das feições composicionais e texturais 
de calcários e pelitos, a fim de contribuir para a interpretação de condições deposic 

Metodologia: Consiste na análise petrográfica convencional onde as amostras foram enviadas para o laboratório da laminção do Instituto 
de Geociências – IgD UnB e após a preparação das seções delgadas das amostras da pedreira Corcal foram feitas análises utilizando o 
microscópio Zeiss-Vision AxioCam ICc 3, pertencente ao Laboratório de Difração de Raios-X (LDRX-UnB) sendo as fotomicrografias 
adquiridas através do software AxionVision. 

Resultados: Nas rochas pelíticas da pedreira Corcal predomina a granulação síltica e a laminação irregular é visivel à olho nu. A laminação é 
marcada, na seção delgada, pela concentração de material opaco, provavelmente matéria orgânica, que forma os níveis de coloração mais 
escura. As porções claras são constituídas por quartzo anguloso e calcita como cristais dispersos entre argilominerais e lentes com cristais 
prismáticos provavelmente pseudomorfos sobre gipsita, concordantes com a da laminação.  No geral, os calcários apresentam laminação 
incipiente, muitas vezes não sendo visto em lâmina. Estilólitos e fraturas preenchidas por calcita são estruturas comuns em todas as seções 
analisadas, sendo algumas fraturas preenchidas por argilominerais. Minerais opacos euédricos aparecem disseminados, provavelmente 
pequenas quantidades de óxidos e/ou sulfetos, também concentrados em veios. Bioclatos de diversas dimensões, a maioria com formato 
oval/circular são distinguidos principalmente pela calcita re 

Conclusão: Pelas estruturas das amostras e pelo aspecto textural em geral, as rochas calcárias e pelíticas da Formação Tamengo indicam 
baixa energia no processo de deposição subaquosa, com baixo aporte de material siliciclástico.  Os níveis pelíticos com baixa proporção de 
clastos e contribuição importante de minerais carbonáticos (e gipsita?) mostram a pequena influência de áreas do entorno do sítio 
deposicional. Neste, a massa de água saturada de sulfato e cálcio, resultante da taxa elevada de evaporação favoreceu a formação 
(provável) da gipsita dentro dos depósitos lamosos. Condições não oxidantes parecem ter predominado desde a deposição até a 
diagênese. As condições de diagênese se caracterizam principalmente pela compactação mecânica/química evidenciadas pelos estilólitos e 
pela recristalização/pseudomorfismo dos minerais carbonáticos.  Fraturas oblíquas à laminação resultam de esforços distensivos, 
associados a eventos tectônicos diversos, posteriores ao estágio principal da diagênese. 

Palavras-Chave: Ediacarano, formação Tamengo, diagênese, pseudomorfo sobre gipsita, rochas carbonáticas e pelíticas. 

Colaboradores: Patrícia Caixeta Borges 

 

  



 

  148   

Vol. 2 

 
Avaliação da gordura e de fatores secretados pelo tecido adiposo na diferenciação de células 

mesenquimais em adipócitos. 

Iago Kawashita 
Unidade Acadêmica: Departamento de Genética e Morfologia 
Instituição: UnB 
Orientador (a): DANIELA MARA DE OLIVEIRA 

Introdução:  

Metodologia:  

Resultados:  

Conclusão:  

Palavras-Chave:  

Colaboradores:  

 

  



 

  149   

Vol. 2 
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Introdução: A composição química dos grãos é variável, sendo os principais constituintes dos grãos são os carboidratos, os lipídeos e as 
proteínas e em menor proporção, saís minerais, vitaminas e outras substâncias. Uma nova técnica que vem sendo estudada na 
conservação pós-colheita e que pode ser influenciada pela composição química dos diferentes grãos, é a ozonização. O ozônio mostrou-se 
eficiente no controle de insetos-praga de grãos armazenados, no controle de microrganismos, na detoxificação de micotoxinas, dentre 
outros. Uma das principais características desse gás é a alta reatividade e rápida decomposição. Apesar dos relatos encontrados na 
literatura, há carência de relatos que estudem o efeito da composição química dos grãos na cinética de reação e de decomposição do 
ozônio. Diante do exposto, objetivou-se com este trabalho determinar a composição química de diferentes grãos e verificar possível 
correlação com os parâmetros relacionados a cinética de decomposição do ozônio. 

Metodologia: Foi determinada a composição química dos diferentes grãos que foram ozonizados. Os grãos avaliados foram: arroz sem 
casca, arroz com casca, amendoim, feijão, girassol, milho, milho pipoca, trigo e soja. Os seguintes constituintes foram quantificados: 
lipídeos, proteínas, cinzas e umidade. Conhecendo-se a composição dos diferentes grãos, foi possível verificar se existe correlação com os 
parâmetros relacionados à cinética de decomposição, como tempo e concentração de saturação e tempo de meia vida, previamente 
determinados. A correlação entre os parâmetros da cinética de decomposição do gás ozônio e a composição química dos grãos foi avaliada 
pelo coeficiente de correlação, utilizando-se o software SAEG 9.0. O delineamento utilizado será o inteiramente casualizado, com três 
repetições. 

Resultados: No que se refere à concentração de saturação, verificou-se correlação positiva forte  (r = 0,748) com o teor de cinzas, 
correlação negativa moderada (r = - 0,346) com o teor de lipídeos e correlação positiva moderada com a umidade (r = +0,409). O tempo de 
saturação correlacionou positivamente com as variáveis teor de cinzas (r = +0,306) e teor de lipídeos (r = +0,559) e negativamente com a 
umidade (r = -0,535). Destaca-se que de acordo com os coeficientes obtidos referentes ao tempo de saturação, em todos os casos a 
correlação foi classificada como moderada, uma vez que os valores permaneceram na faixa entre 0,3 e 0,7.  Quanto ao tempo de meia-
vida, obteve-se coeficientes de correlação (r) equivalentes a +0,401, -0,469 e +0,387, para as variáveis teor de cinzas, teor de lipídeos e 
umidade, respectivamente. 

Conclusão: A partir dos resultados obtidos, é possível concluir que a composição química dos grãos afeta os processos de saturação e de 
decomposição do ozônio no meio poroso. 
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Introdução: A imposição do masculino sobre o feminino é estudada em variadas esferas da sociedade. Esta desigualdade associada a 
outros fatores de exclusão pode ser analisada também com a imigração de famílias estrangeiras para o Brasil. O estudo sociolinguístico da 
diglossia apresenta um fenômeno que dependendo da situação social, outro fator de exclusão existe, desta vez concentrado na língua. A 
diglossia ocorre quando duas ou mais línguas ou variantes linguísticas convivem em uma comunidade, e seus respectivos usos refletem 
comportamentos sociais hierárquicos e segregativos. Questões de gênero podem remeter a condições linguísticas diferentes para homens 
e mulheres em comunidades que vivem com a diglossia. A inserção das famílias diglóssicas no mercado de trabalho brasileiro e a análise da 
interseção entre políticas migratórias para as mulheres no Brasil com as barreiras linguísticas que estas enfrentam são os principais focos 
deste trabalho acadêmico. 

Metodologia: Foram feitas reuniões periódicas para análises textuais de autores que discorrem sobre sociolinguística, diglossia, liberdade e 
justiça, além de gênero e língua. O livro “Nova divisão Sexual do Trabalho? Um Olhar Voltado para a Empresa e a Sociedade” foi utilizado 
para analisar teorias de trabalho, classe e gênero. Documentos sobre gênero e imigração da Comissão Mundial sobre Migração 
Internacional (CMMI) e estatísticas sobre a inserção dos imigrantes no mercado de trabalho brasileiro providas pelo OBMigra (Observatório 
das Migrações Internacionais) foram analisadas visando o aprofundamento do conhecimento e interseção das teorias de nossa pesquisa. A 
análise do Estatuto do Estrangeiro e da proposta PL 5655/2009 que tramita no Congresso Nacional para substituir o antigo e fazer vigorar 
um novo Estatuto foram fundamentais para obter os resultados sobre como a legislação brasileira atua garantindo os direitos das mulheres 
imigrantes que sofrem com as barreiras linguísticas no país. 

Resultados: Nossa hipótese é a de que mulheres provenientes de comunidades diglóssicas enfrentam mais uma desvantagem perante os 
homens imigrantes, pois elas podem ter tido mais dificuldades no acesso às línguas mais faladas ou consideradas formais de seus países, 
causando problemas no acesso às informações básicas e na comunicação essencial no país para onde emigram. Não há uma preocupação 
das instituições competentes em analisar e problematizar a situação destas mulheres, e não percebem que acessibilidade linguística para 
todos é uma questão também de gênero, afetando as mulheres imigrantes no mercado de trabalho. O que nos exibe isto é a análise do 
Estatuto do Estrangeiro: não existe artigo que vise garantir direitos de mulheres imigrantes tendo em conta as barreiras linguísticas, sequer 
há menções aos termos “mulher”, “feminino” e “gênero” no Estatuto. A proposta da nova lei do estrangeiro tampouco dispõe de qualquer 
referência a gênero ou a esta situação das mulheres imigrantes. 

Conclusão: A representação social de virilidade é um fator que segrega cargos e determina quem tem mais oportunidades ao tratarmos de 
trabalho. Os estereótipos sexuados são utilizados visando atingir uma maior eficiência no labor, é o que se pode chamar de subestimação e 
precarização do trabalho feminino. Em comunidades diglóssicas, a disparidade entre esferas públicas e privadas se exalta pois a língua 
exibe estes contrastes, e a condição de gênero tem uma relação íntima com esta situação – mulheres ficam condicionadas 
majoritariamente à vida familiar, privada, o que pode dificultar o acesso delas às línguas mais utilizadas em ambientes públicos. Ser 
imigrante já agrava a vulnerabilidade da mulher perante o mercado de trabalho, e sua situação linguística atrelada a uma questão de 
gênero é especificamente um fator de exclusão. A pouca visibilidade das mulheres imigrantes no Brasil e a falta de políticas públicas que 
visam garantir mais acessibilidade linguística e uma informação é empírica. 

Palavras-Chave: Gênero, Multilinguismo, Mercado de Trabalho, Diglossia, Imigração. 
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Uso de isolados bacterianos da filosfera do Cerrado para desenvolvimento de plantas de interesse 

agropecuário 

Igor Cutrim Santos Moreira 
Unidade Acadêmica: Departamento de Biologia Celular 
Instituição: UnB 
Orientador (a): RICARDO HENRIQUE KRUGER 

Introdução: O projeto consistiu em caracterizar taxonomicamente espécies de bactérias encontradas na filosfera do Cerrado, devido a sua 
grande importância na regulação de fito-hormônios responsáveis pelo crescimento das plantas a nível de germinação e de suas estruturas 
adultas. Foi realizado o sequenciamento de genes marcadores 16S rDNA, para posteriormente testar seu possível potencial biotecnológico 
na germinação e crescimento de plantas. As bactérias escolhidas em sua maioria foram aquelas que demonstraram resultado positivo na 
atividade de fitases, que podem ser utilizadas no enriquecimento da bioabsorção de plantas de interesse agrícola. Após o sequenciamento 
de genes marcadores 16S rDNA as amostras com maior grau de cobertura na análise foram selecionadas para o experimento de 
germinação, realizado com sementes de Phaseolus vulgaris (Feijão Pérola). As amostras que apresentaram maior cobertura foram: 
F1(Methylobacterium sp.), FM4(Delftia sp BN-HKY4) e R1(Methylobacterim sp.). 

Metodologia: A análise molecular foi realizada a partir da extração de DNA, realizada com o Kit Wizard SV genomic DNA purification 
system kit. Foi realizado à amplificação dos fragmentos de DNA utilizando a técnica de PCR, utilizando os primers 27F e 1492R. O 
sequenciamento de genes 16S rDNA obteve resultados positivos na identificação do DNA das bactérias utilizadas. As bactérias selecionadas 
para o experimento foram aquelas com resultados positivos na identificação a partir de 16S rDNA. Foram realizados testes de contagem 
bacteriana e viabilidade celular. As sementes utilizadas foram de feijão pérola. As sementes foram esterilizadas com água sanitária 2% Em 
seguida foram transferidas para Falcons contendo 7 ml de inóculo bacteriano, meio AMS líquido ou H2O estéril e deixadas durante 40 
minutos em agitação. Logo após as sementes foram retiradas dos Falcons com o auxílio de uma pinça estéril e reposicionadas em placas 
com meio AMS e colocadas na câmara de germinação à 28oC, durante 7 dias. 

Resultados: As colônias F1, FM4 e R1 apresentaram ainda no cultivo em placa tempo semelhante de crescimento o que favoreceu a 
aplicação dos experimentos propostos. Durante a contagem bacteriana a densidade óptica (OD) da bactéria R1 foi maior com o tempo e 
em proporção aceitável, porém durante a análise da OD das outras duas colônias, F1 e FM4, tiveram um crescimento pequeno, entretanto 
visualmente era possível observar que havia ocorrido crescimento bacteriano. Colônias F1 e FM4 apresentaram comportamento de adesão 
a superfície do Erlenmeyer sendo F1 a que apresentou maior adesão e apresentou também adesão entre elas formando pequenas colônias 
no meio sobre agitação. Os tratamentos controle utilizados de H2O estéril e meio de cultura (AMS), apresentaram o crescimento de 
radículas de feijão semelhante, já os tratamentos com inóculo bacteriano apresentaram o crescimento de radículas significativamente 
maior que os dos tratamentos de controle. 

Conclusão: As bactérias testadas possuem alguma atividade que promove a germinação, ocasionada pela liberação no meio de enzimas 
que estimulariam a produção de fito-hormônios pela própria semente, ou produziria um composto análogo aos fito-hormônios da semente 
que levaria a esse maior desenvolvimento estrutural. Os dados confirmam a necessidade de estudos futuros visando identificar os 
compostos responsáveis pelos resultados para a sua possível aplicação em plantas de interesse agropecuário. O avanço na pesquisa sobre 
as aplicações biotecnológicas desses microorganismos é necessário tanto do ponto de vista acadêmico quanto econômico, o auxílio na 
germinação e crescimento pode implicar o uso dessas bactérias para a melhoria na produção agrícola por meios sustentáveis. Assim como 
a expansão de estudos sobre o Cerrado desperta a necessidade de proteger o Bioma, e a utilização de bactérias encontradas naturalmente 
no Cerrado contribuem para o desenvolvimento sustentável. 

Palavras-Chave: Filosfera, Cerrado, Bactérias, Fito-hormônio, Germinação, 16S rDNA, Fitase 
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Agregação de valor de sistemas agroflorestais na atividade de pequenas propriedades rurais no Distrito 

Federal 

Igor de Souza Bessa Luz 
Unidade Acadêmica: Departamento de Engenharia Florestal 
Instituição: UnB 
Orientador (a): ALVARO NOGUEIRA DE SOUZA 

Introdução: Os sistemas agroflorestais são  entendidos como sistemas de plantios baseados na sucessão natural de florestas nos quais se 
buscam combinar espécies dos diversos estratos florestais. A implementação deste tipo de tecnologia requer, previamente, estudos que 
comprovem a sua viabilidade financeira, de modo que atraiam o interesse dos produtores nas diversas regiões do país. No Cerrado, a 
necessidade de tais estudos se faz ainda mais urgente, já que há poucos trabalhos científicos que demonstrem a viabilidade financeira 
deste tipo de sistema. Hoffman (2005) analisou os custos de implantação de agroflorestas no bioma Cerrado de forma manual e de forma 
mecanizada enquanto Oliveira (2014) avaliou a viabilidade financeira de cultivos consorciados de hortícolas e arbóreas em sistemas 
agroflorestais biodiversos. A importância da determinação da viabilidade econômica de sistemas agroflorestais voltados para a agricultura 
familiar é também de extrema importância no que tange à eficiência de políti 

Metodologia: A pesquisa foi realizada em área localizada no Sítio Semente- Lago Oeste- DF,  à 15°3344.91S de latitude  e 48° 152.63O de 
longitude. A altitude é de 1251 metros e o clima, segundo a classificação de Köppen  é o tropical de altitude tipo Cwa com duas estações 
bem definidas: verão quente e úmido e inverno frio e seco. O solo é do tipo latossolo. O início dos plantios ocorreu em 7 de janeiro de 
2015.Os dados serão coletados em campo mediante anotações em duas planilhas. A primeira apresenta dados relativos às operações 
realizadas nas linhas de plantio, enquanto a segunda apresenta os dados relativos aos insumos utilizados, bem como dados de produção. A 
metodologia proposta informará ao agricultor o investimento requerido e o momento de executa-lo, de forma a obter o retorno 
pretendido, assim como o conhecimento das atividades a serem realizadas no decorrer do tempo, possibilitando ainda a mensuração dos 
custos e receitas totais do sistema analisado (ARCO-VERDE & AMARO, 2012). 

Resultados: Os meses 1 e 7 foram os que apresentaram maiores receitas líquidas com ganhos de  R$811,10 e R$ 1373,56, respectivamente. 
Os que apresentaram maiores custos foram o mês de implantação e o mês 11, com valores de R$634,02 e R$397,71, respectivamente. O 
valor presente líquido ao final de 1 ano do sistema  foi de R$ 1804,24, um valor positivo, que indica a viabilidade do sistema para este 
método. O resultado do payback, de 1,1 mês permite dizer que apenas as receitas da rúcula e do alface pagaram o custo das espécies de 
lavouras perenes como a banana e das árvores. Hoffman (2005) avaliou em 1 ano de plantio agroflorestal apenas 45% dos custos do 
sistema de longo prazo haviam sido pago. A relação benefício custo observada no quadro permite observar também que em 1 ano de 
plantio os benefícios já superaram os custos em 87%. 

Conclusão: A avaliação financeira do sistema permite concluir que o sistema é viável, assim como as receitas provenientes do sistema de 
curto prazo obtidas com a venda de hortaliças viabilizam a implantação do sistema de longo prazo, no que se refere ao primeiro ano de 
plantio. Sugere-se, para pesquisas futuras, que seja feita a avaliação deste desenho de sistema em um módulo de 1 hectare, já que não é 
adequada a extrapolação dos custos e receitas da área avaliada neste estudo, visto que os rendimentos do trabalho humano são 
decrescentes e os custos da maioria dos insumos decai com a aquisição destes em escalas maiores. 

Palavras-Chave: Sistemas Agroflorestais, Sistemas Biodiversos, Agroecologia, Viabilidade Financeira de SAFs, Viabilidade Econômica de 
SAFs 
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Avaliação da produtividade de frutos de uma população de baru (Dipteryx alata) na comunidade do 

Sertão, Chapada dos Veadeiros-GO 

Igor Donizeth Rezende Bernades 
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade de Planaltina 
Instituição: UnB 
Orientador (a): JANAINA DEANE DE ABREU SÁ DINIZ 

Introdução: O bioma cerrado apresenta diversas espécies de plantas, nativas apresentam importância biológica, social e econômica, 
reconhecidas tanto pelas comunidades tradicionais quanto pelas instituições de pesquisa.   Entretanto, é necessário que se tenha um 
conhecimento mais profundo sobre a participação de espécies nativas em cadeias produtivas locais e nacionais, com informações mais 
precisas sobre os dados levantados, dos indivíduos pesquisados. Assim, é de suma importância ressaltar a que o baru (Dipteryx alata) é um 
valioso objeto a ser estudado e pesquisado mais profundamente, principalmente pelo fato de tal fruto encontrado na biodiversidade do 
cerrado ser uma fonte de renda para muitas famílias do campo.   Este trabalho tem por objetivo apresentar os dados observados em uma 
área de uma população de baru (Dipteryx alata), na comunidade do Sertão, com uma media de 600 m de altitude, localizada às margens da 
GO – 239, a 29 Km da sede do município de Alto Paraiso de Goiás, margeando a S 

Metodologia: Para o acompanhamento da produtividade média de frutos de uma população de baru, foi utilizada uma área de 4 hectares, 
localizada em uma propriedade rural na comunidade do Sertão. Todos os indivíduos da população (118) de baru foram marcados e 
identificados e terão sua circunferência (30 cm do solo) e altura mensuradas. 

Resultados: Inicialmente identificou-se todos os indivíduos da população de baru com a circunferência do caule (a 30 cm do solo), altura e 
circunferência arbórea mensuradas. Após o cálculo da densidade média da população, também houve o monitoramento e a coleta de 
informações sobre a fenologia reprodutiva dos indivíduos (floração, frutificação) durante 10 meses, onde foram coletadas as informações 
sobre a floração e a frutificação desses indivíduos. Do total acima relatado 48 indivíduos (acima de  3 metros) estão se reproduzindo 
normalmente e 37 não conseguiram segurar a floração. Vale ressaltar que esta pesquisa está em andamento e só possui dados parciais, 
tendo em vista que os indivíduos adultos estão em fase de reprodução e que o amadurecimento desses frutos acontece exatamente nesse 
período de agosto a outubro do corrente ano. 

Conclusão: Como já foi dito, esse trabalho traz uma abordagem a cerca dos dados coletados, através da pesquisa de iniciação cientifica, do 
baru, tendo como objetivo fazer uma análise das informações adquiridas, a fim de contribuir para com o melhor desenvolvimento da 
comunidade.            Assim, levando em consideração os dados dessa pesquisa de campo, conclui-se que a população de baru pesquisada 
encontra-se em um ótimo processo de revitalização de sua população. Considerando que no local demarcado para pesquisa podemos 
encontrar muitos indivíduos de baru germinando, baruzeiros jovens e adultos. Contudo, tal população tem sua fenologia reprodutiva 
regular, porém afetada de acordo com a estação chuvosa, ou seja, sua fenologia ocorre de acordo com a quantidade de chuva em seu 
período de floração e frutificação. 

Palavras-Chave: Baru, população, desenvolvimento sustentável, fenologia reprodutiva e revitalização do Dipteryx alata. 
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Introdução: O Functional Movement Screen (FMS) é uma ferramenta de avaliação que tenta analisar padrões fundamentais de movimento 
individual, avaliando indivíduos em uma condição dinâmica e funcional, tendo como um dos componentes necessários para sua perfeita 
execução o equilíbrio dinâmico preservado. Entretanto, há poucos achados na literatura sobre a relação entre o equilíbrio estático e 
dinâmico, e a classificação do FMS. O objetivo do presente estudo foi comparar o equilíbrio postural estático e dinâmico entre grupos de 
indivíduos classificados pelo FMS. 

Metodologia: Participaram do estudo 57 voluntários de ambos os sexos (25 homens e 32 mulheres, idade = 21,98 ± 3,14 anos, altura = 1,69 
± 0.90 m, Massa = 63,72 ± 12,56 kg e IMC = 21,98 ± 3,14kg/m2). Na primeira visita ao laboratório, os participantes responderam a uma 
anamnese e seus dados antropométricos foram coletados. Na segunda visita, todos foram avaliados pelo método FMS e, em seguida, 
foram submetidos a testes de equilíbrio unipodal estático e dinâmico na plataforma de equilíbrio Biodex Balance System. Com base na 
classificação do FMS, os sujeitos foram divididos em 2 grupos: FMS1: escore do teste >14 e FMS2: escore =14. (análise estastística precisa 
ser escrita). Aplicou-se um teste t de student para amostras independentes para verificar as diferenças do equilíbrio entre os grupos. A 
significância foi de 5% (p<0,05). 

Resultados: Não houve diferença estatística entre as classificações do FMS quanto ao equilíbrio estático e dinâmico, quando os grupos 
FMS1 e FMS2 foram comparados entre si (p>0,05). 

Conclusão: Os achados demonstraram que o equilíbrio estático e dinâmico não foram influenciados pela classificação do FMS. Os achados 
permitem inferir que o equilíbrio postural é uma variável importante do ponto de vista funcional, mas deve ser vista como uma variável 
complementar a uma análise mais global da funcionalidade humana, como a classificação gerada pelo FMS. Sugerem-se futuros estudos 
com populações especiais que possuam déficits de equilíbrio. 
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Complementação do TRUSS_GI com a análise elastoplástica incremental de Pórticos Planos. 
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Introdução: Uma estrutura quando submetida à carregamentos externos gera tensões internas e deformações para se adequar àquela 
ação. A análise estrutural é o campo da engenharia que se dedica à encontrar quais são esses efeitos gerados na estrutura, de modo a 
produzir dados que subsidiem o projeto estrutural. Sendo assim, se faz necessário propor novos modelos e métodos de cálculo que 
representem uma estrutura de modo a encontrar resultados mais precisos, confiáveis e próximos da realidade. Neste sentindo, este 
trabalho propõe a expansão do software POORTIC2D (Nascimento e Gomes, 2014) para que este seja capaz de aplicar o Método Elasto-
plástico Incremental. A implementação foi realizada em linguagem C++. 

Metodologia: Para cumprir os objetivos deste trabalho, se fez que necessário que o aluno cumprisse as seguintes tarefas: • Revisão 
bibliográfica sobre a teoria da plasticidade. • Revisão bibliográfica sobre o Método Incremental. • Revisão bibliográfica sobre POORTIC2D e 
TRUSS_GI. • Implementação do Método Incremental. • Calibração do programa com resultados de outros autores sobre plasticidade 

Resultados: A engenharia estrutural procura, com os resultados da análise estrutural, obter projetos que atendam às especificações do 
cliente e de normas técnicas, além de proporcionar o menor custo possível.  Desta forma, encontrar resultados mais adequados à realidade 
implicará melhores desempenhos estruturais, eja por atendimento às normas ou a critérios de economia. O método incremental considera 
que a estrutura tenha um comportamento elasto-plástico, ou seja, apresenta um patamar de escoamento bem definido. O resultado deste 
método é a carga que leva uma estrutura ao colapso através da plastificação de seções, os esforços seccionais e as deformações logo antes 
à ruptura. A aplicação do método permite trabalhar, para alguns materiais, com resultados mais próximos do comportamento real da 
estrutura. Pórticos metálicos são estruturas que podem ser representadas de tal de modo. 

Conclusão: A engenharia estrutural procura, com os resultados da análise estrutural, obter projetos que atendam às especificações do 
cliente e de normas técnicas, além de proporcionar o menor custo possível. Desta forma, encontrar resultados mais adequados à realidade 
implicará melhores desempenhos estruturais, seja por atendimento às normas ou a critérios de economia. O Método Incremental foi aqui 
implementado computacionalmente, de modo a permitir uma gama maior de análises possíveis. A utilização de um software completo 
para modelagem permite a obtenção de resultados de forma rápida e prática. Trabalhos futuros podem ser desenvolvidos de modo a 
melhorar os métodos já implementados em POORTIC2D (Método da Rigidez Analítico e, agora, o Método Incremental), aperfeiçoar os 
algoritmos, ou, em função das vantagens da programação orientada à objetos, a implementação de métodos novos ou derivados destes. 

Palavras-Chave: Pórticos Planos, Modelagem, Método Incremental, POO e C++, 

Colaboradores: PROIC/ENC/PECC 

 

  



 

  157   

Vol. 2 
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Introdução: A função autonômica cardíaca (FAC) durante a recuperação após o teste de esforço máximo (TE) é um assunto controverso no 
contexto dos ajustes cardiovasculares em diferentes condições funcionais. Assim, a análise da FAC por meio da variabilidade da frequência 
cardíaca (VFC) e da frequência cardíaca de recuperação (FCR) torna-se importante na compreensão de mecanismos fisiológicos em 
diferentes condições funcionais. Há escassez de dados que relacionam a VFC de repouso com a reposta da FCR após TE. Assim, questiona-
se: Existe relação entre a VFC com a resposta da FCR após o TE, ou os mecanismos regulatórios da FCR após o TE independem da VFC de 
repouso? Pela importância das modificações funcionais cardiovasculares mediadas pelo controle autonômico sobre o coração, adquire 
especial interesse a avaliação desta quanto à sua integridade e adaptações. O objetivo foi correlacionar o grau de modulação da VFC nas 
posições supina e ortostática, com a FCR em mulheres fisicamente ativas. 

Metodologia: Foram avaliadas 14 mulheres com idade de 24,7 ± 5,1 anos e índice de massa corporal de 21,6± 2,6 kg/m2, fisicamente ativas 
(57%) e/ou muito ativas (43%), segundo o IPAQ. As voluntárias foram submetidas às avaliações da FAC no repouso e imediatamente após o 
TE. Procedeu-se a análise da VFC nas posições supina e ortostática nos domínios do tempo e por meio da plotagem de Poincaré. 
Imediatamente após o TE utilizou-se a análise da FCR durante 5min de recuperação ativa, descrito por Cole et al.,(1999). Para a análise dos 
intervalos RR (iRR) durante o repouso computado das séries temporais curtas (5minutos) obtidas por meio do registro automático com o 
frequencímetro Polar RS800® foi utilizado o software Kubios HRV para a leitura e análise dos arquivos.txt. Dada à distribuição amostral 
utilizou-se o Wilcoxon Test para a análise entre as posições no repouso, e o coeficiente de correlação de Spearman para verificar a 
correlação entre a VFC no repouso com a FCR após o TE ao nível de p=0,05. 

Resultados: Verificou-se a FC na posição supina e ortostática de 66 (60.5 - 74.2) bpm e 81 (75.5 - 87.5) bpm p<0.01, respectivamente. Com 
a mudança postural verifica-se redução na modulação dos índices vagais: r-MSSD, pNN50 e SD1 (?%:59.7,57.8 e 59.9, respectivamente) e 
da modulação global: média dos iRR, SDNN e SD2 (?%:18.5, 20.2 e 20.3, respectivamente). A FCR foi 26 (22 – 30) bpm, 60 (55 – 64) bpm e 
66,5 (60 -73,5) bpm no 1º, 3º e 5º minutos de recuperação. Verificou-se correlação dos índices vagais (supino) com o 4º e 5ºminutos da 
FCR para o r-MSSD (rs:0.52 p=0.02, rs:0.63 p<0.01), o pNN50 (rs:0.46 p=0.04, rs:0.55 p=0.05) e para o SD1 (rs:0.52 p=0.02, rs:0.63 p<0.01). 
Na mesma direção com os índices de modulação global (supino) do 1º ao 5º minutos da FCR (rs:0.43 – 0.70 p=0.05 - <0.01). Observa-se a 
correlação do grau absoluto de redução da variação postural dos índices vagais com a FCR do 2º ao 5º minutos (rs:0.49 – 0.63 p=0.03 - 
<0.01). 

Conclusão: O grau de modulação vagal na condição basal associa-se positivamente com a magnitude do decremento da FCR no 4º e 5º 
minutos de recuperação e os índices que quantificam o grau de modulação global, ambos na posição supina, correlacionam-se 
positivamente com a magnitude do decremento da FCR do 1º ao 5º minutos de recuperação. Verificou-se que as forças das correlações 
aumentam conforme o tempo de recuperação após o TE. Assim, os dados demonstram que em mulheres jovens fisicamente ativas sem o 
controle das fases do ciclo menstrual, o decremento da FCR esta na dependência: a) do grau de modulação da FAC na condição basal, b) da 
retirada absoluta da modulação vagal, com a mudança postural ativa e c) do tempo de recuperação após o TE. Conclui-se que há 
associação entre os mecanismos autonômicos cardíacos vagais nas condições de repouso e recuperação e que a capacidade de 
restabelecer a FC próxima aos níveis basais após o TE está na dependência da vago inibição com a mudança postural. 

Palavras-Chave: Recuperação, Função autonômica cardíaca, Modulação vagal, Mudança postural, Mulheres, Repouso 
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Extração do óleo essencial, teste  de inibição  e difusão em ágar 

Igor Ribeiro do  Nascimento 
Unidade Acadêmica: Microbiologia 
Instituição: UniCEUB 
Orientador (a): Fabíola Fernandes  dos Santos Castro 

Introdução: As folhas da planta  Schinus molle L. comumnete conhecida como  Aroeira- salsa possui em sua constituição uímica 
hidrocarbonetos monoterpênicos, sesuiterpenos e fenois. Através das folhas é possível extrair óleos essenciais, por intermédio da 
hidrodestilação ou destilação por vapor, tendo capacidade antimicrobiana e outras atividades. A incidência de doenças causadas por 
bactérias cresce a cada ano, e o tratamento com antibiótico está cada vez mais disseminado, muitas vezes usado de forma indiscriminada, 
o ue pressiona a bactéria a se adaptar pra resistir a ação de diversas substâncias, desenvolvendo resistência. O trabalho objetivou análise e 
comparação de efeito antimicrobiano do óleo essencial de Schinus molle L. em cepas de interesse clínico comparado e associado a 
antibióticos utilizados em terapia empiríca e definitiva contra cepas de Sthapylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Echerichia coli e 
Pseudomonas aeroginosa. 

Metodologia: Foram utilizados material botânico da cidade de Sobradinho, lavagem do material botânico, aparelho modificado de 
Clevenger, obteção do óleo essencial. Foram utilizados  as cepas ATCC seguintes: Sthapylococcus aures n° 29213, Pseudomonas aeroginosa 
n° 27853, Echerichia coli n° 25922 e Streptococcus pyogenes n° 19615. 

Resultados: O teste de sensibilidade em Mueller Hinton segundo a turvação correspondente a  0,5 da escala de McFarland. Os testes foram 
feitos em triplicata, utilizando três oncentrações do óleo esencial: 5?l, 10?l, 15?l. Após o período de incubação comparados com 
antibióticos, foram encontrados os seguintes resultados: Sthapylococcus aureus  ATCC n° 29213, 1- 11mm 2- 21mm 3-21mm, 
Pseudomonas aeroginosa ATCC n° 27853 1- 21mm 2- 28mm 3- 18mm, Echerichia coli ATCC n° 25922 1- 12mm 2- 0mm, Sreptococcus 
pyogenes ATCC n° 19615 1- 0mm 2- 0mm 3- 0mm, foram realizados juntamente com as inoculações para validação os antibióticos: 
Sthapylococcus aureus antibiótico Cefoxitina 29mm, Pseudomonas aeroginosa antibiótico Meropenem 31mm, Echerichia coli antibiótico 
Meropenem 32mm e Streptococcus  pyogenes antibiótico penicilina G 34mm. 

Conclusão: Os Resultados mostraram  que o óleo essencial de Schinus molle L. apresentou efeito inibitório apenas para Pseudomonas 
aeroginosa quando  comparado com antibiótico utilizado na clínica, nas outras três bactérias testadas no tempo avaliado como: Echerichia 
coli, Sthapylococcus aureus e Streptococcus pyogenes não apresentaram resultados eficazes quando comparadas a antibióticos utilizados 
para estes microorganismos, demostrando falha na inibição do crescimento bacteriano. Os resultados  conclusivos foram obtidos através 
da análise do diâmetro dos halos. 

Palavras-Chave: Antibiótico; Hidrodestilação;  Schinus molle L 
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Hierarquia de valores e motivações de servidores públicos brasileiros. 

Igor Rodrigues Costa 
Unidade Acadêmica: Departamento de Administração 
Instituição: UnB 
Orientador (a): TATIANE PASCHOAL 

Introdução: Estudos desenvolvidos sobre valores pessoais buscam caracterizar as prioridades que orientam os indivíduos e as bases 
motivacionais em que os valores se sustentam e podem ser utilizadas para explicar diferenças interindividuais. A Teoria dos Valores 
proposta por Schwartz tem estimulado e direcionado os estudos nessa área. A partir dessa perspectiva, autores brasileiros desenvolveram 
e testaram um modelo de valores do trabalho. Os valores do trabalho são princípios ou crenças sobre metas ou recompensas desejáveis, 
hierarquicamente organizados, que as pessoas buscam por meio do trabalho e que guiam o seu comportamento, as suas avaliações sobre 
os resultados, o contexto, e a escolha de alternativas de trabalho. As dimensões que compõem o construto são: a autodeterminação e 
estimulação, segurança, realização, universalismo e benevolência, poder, conformidade. Apesar da importância do mapeamento de valores 
de servidores públicos no Brasil, pesquisas sobre a temática são incipientes. Os obje 

Metodologia: Trata-se de um estudo de campo, descritivo e correlacional, com abordagem quantitativa e qualitativa e recorte transversal. 
Os dados foram coletados entre servidores de um órgão do Poder Judiciário por meio de um questionário disponível no google docs. O 
questionário estava composto pela Escala Revisada de Valores Relativos ao Trabalho e por duas questões abertas sobre os motivos que 
levaram ao ingresso no serviço público e no Órgão investigado. Para os itens fechados de valores do trabalho, a escala de resposta era de 
cinco pontos. Um total de 44 questionários respondidos foram devolvidos aos pesquisadores. Foram conduzidas análises estatísticas 
descritivas e propostas categorias acerca dos motivos apontados pelos respondentes. 

Resultados: Em relação aos motivos para ingresso no serviço público, os aspectos mais apontados pelos respondentes foram: estabilidade 
(F = 38), remuneração (F = 19), plano de carreira (F = 7), carga horária (F = 6), independência (F = 5), condições de trabalho (F = 4), questões 
pessoais (F = 4), ambiente de trabalho (F = 3), contribuição social (F = 3), qualidade de vida (F = 3), patriotismo (F = 3). Em relação aos 
motivos para ingresso no Órgão investigado, os aspectos mais apontados pelos respondentes foram: remuneração (F = 10), estabilidade (F 
= 6), poder Judiciário (F = 6), aprovação em concurso (F = 5), motivos pessoais (F = 3). Em relação aos valores do trabalho dos servidores, a 
maior pontuação média observada foi de segurança (M =  4,49, DP = 0,51), seguida por universalismo (M = 4,41, DP = 0,42), realização (M = 
4,25, DP = 0,73), conformidade (M = 3,96, DP = 0,52), autodeterminação e estimulação (M = 3,76, DP = 0,61) e poder (M = 2,64, DP = 0,89), 
respectivamente. 

Conclusão: Os principais motivos que levaram ao ingresso no serviço público envolvem a busca por estabilidade e remuneração. Aspectos 
como vocação, identificação com o trabalho ou contribuição social, quando aparecem, são indicados com menor frequência. Tais achados 
propõe desafios aos gestores organizacionais no sentido de traçar estratégias para motivação e valorização dos servidores. Em relação aos 
valores do trabalho, o fator mais relevante para os respondentes diz respeito à segurança, ou seja, envolve a busca de segurança e ordem 
na vida por meio do trabalho, possibilitando suprir materialmente as necessidades pessoais. Este achado é compatível com os motivos 
listados para ingresso no serviço público e no Órgão. Os resultados não podem ser generalizados. Também não é possível comparar os 
valores do trabalho dos servidores participantes com outros profissionais do serviço público e privado, pois o instrumento utilizado é 
recente. Os achados estimulam a discussão sobre a temática da motivação 
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Implementação de Sistema de Aquisição para Teste Estático de Motor de Foguete Propelente Híbrido 

Igor Seiiti Kinoshita Ishioka 
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade do Gama 
Instituição: UnB 
Orientador (a): ARTUR ELIAS DE MORAIS BERTOLDI 

Introdução: A Universidade de Brasília realiza pesquisa em sistemas de propulsão híbrida desde o ano 2000 e, atualmente, estão sendo 
testados pelo Grupo de Propulsão Química (GPQ) da Faculdade UnB do Gama (FGA) dois motores foguete híbrido utilizando o par 
propelente parafina-N2O.  Primeiramente, foi desenvolvido e testado o sistema de aquisição de dados e seus respectivos sensores para um 
motor de baixo empuxo (~300 N) batizado de HERMES. Este motor equipa o foguete desenvolvido por um grupo de estudantes da FGA 
como laboratório didático para foguetes de sondagens. Na sequência, o sistema de aquisição de dados foi aprimorado para a utilização em 
um modelo de engenharia do motor híbrido de 1 kN projetado e desenvolvido pelos professores do LPQ/FGA para atender os requisitos 
propulsivos do sistema de indução de reentrada da plataforma SARA (IAE-Brasil).  Esse trabalho constituiu na escolha, calibração e teste do 
sistema de instrumentação do banco de teste do LPQ/FGA para ambos os projetos. 

Metodologia: O desenvolvimento da pesquisa foi dividido nas seguintes etapas: (i) fundamentação teórica, (ii) montagem do sistema de 
aquisição, (iii) calibração dos sensores, (iv) teste de funcionamento do sistema.  A fundamentação teórica consistiu no entendimento dos 
mecanismos de aquisição, manipulação adequada dos equipamentos da plataforma de Aquisição de Dados (DAQ), teoria envolvendo o 
processamento dos sinais e análise dos dados obtidos. O sistema de aquisição de dados é composto de um módulo de 16 canais com 
conversor A/D e interface Ethernet com microcomputador. A instrumentação é composta de sensores de pressão estática para linha de 
oxidante e câmara de combustão, sensor de pressão dinâmica para câmara de combustão, célula de carga para medida de empuxo e 
termopar tipo N para medida de temperatura.  Primeiramente foram definidas as quantidades dos sensores e suas posições no motor e em 
seus periféricos, na sequência, realizada a calibração e integração no banco de testes. 

Resultados: Os sensores de pressão estática da linha de oxidante e câmara de combustão foram calibrados no Laboratório de Metrologia 
Dinâmica (LMD) da UnB e demonstraram comportamento linear com correlação acima de 99,8%. A célula de carga, na configuração 
definida no banco de teste, foi calibrada na FGA e obtida correlação de 89,3%. O sensor piezoelétrico tem comportamento linear e um erro 
de 0,06% (certificado pelo fabricante). A calibração dos termopares foi conferida no LMD e foram confirmados os valores fornecidos pelo 
relatório de calibração do fabricante, erro padrão abaixo de 1%.  A fase de teste do sistema de aquisição e da instrumentação do banco de 
testes concluiu-se com três testes do motor HERMES e quatro testes de ignição do motor SARA. Em todos os testes o sistema de aquisição 
e os sensores funcionaram conforme definido pelo projeto e de forma estável, obtendo informações de seis canais de temperatura, um de 
pressão dinâmica, dois de pressão estática e um de empuxo. 

Conclusão: Os DAQ são equipamentos essências em experimentos científicos nos quais informações precisas devem ser coletadas, já que 
tais informações são parâmetros para se avaliar o comportamento do espécime. Tais sistemas são também muito importantes para 
aplicações do controle aeroespacial, já que os DAQ são a fonte de informação para que o controle seja efetuado.  Através da metodologia 
de aquisição de dados empregada neste trabalho foi realizada a calibração e instalação de todos os sensores, o que tornou possível 
monitorar em tempo real e armazenar em banco de dados as principais características do funcionamento do motor do foguete HERMES e 
do motor híbrido de 1kN. A baixa correlação da célula de carga se dá devida a acoplagem da balança de empuxo com os motores e sugere 
mudanças futuras. Paralelamente, através de plataforma DAQ e de um IMU (Inertial Measurement Unit) foi possível, também, desenvolver 
o sistema de recuperação, utilizando paraquedas, do foguete HERMES. 

Palavras-Chave: propulsão aeroespacial, propulsão híbrida, sistema de aquisição de dados, controle aeroespacial, foguetes de sondagem. 

Colaboradores: Prof. Dr. Olexiy Shynkarenko Prof. Dr. Artem Andrionov Prof. Dr. Junpyo Lee Graduando de Engenharia Aeroespacial 
Nivaldo Lopo Jr Graduando de Engenharia Aeroespacial Luan Henrique dos Santos 

 

  



 

  161   

Vol. 2 

 
Para elas e entre elas: Lei Maria da Penha em relações familiares e afetivo/sexuais entre mulheres. 

Ingrid Gomes Martins 
Unidade Acadêmica: Departamento de Antropologia 
Instituição: UnB 
Orientador (a): LIA ZANOTTA MACHADO 

Introdução: A Lei Maria da Penha, em tese, não fecha sua aplicação a relações conjugais heterossexuais. Nesse sentido, é necessário incluir 
que mulheres também podem ser agressoras em relações homoafetivas ou em relações familiares e domésticas com posições 
diferenciadas como mães e filhas, noras e sogras, irmãs, embora, comparativamente, em muito menor incidência que os agressores 
homens. O objetivo central deste trabalho é observar como vêm sendo acolhidas pela DEAM denúncias de violências entre mulheres, bem 
como se e em que medida se dá o seguimento em vias judiciais. 

Metodologia: Para tanto foi realizada revisão bibliográfica acerca de violência de gênero, relações intrafamiliares e lesbofobia em 
antropologia, direito e estudos feministas. Concomitantemente, houve análise de boletins de ocorrência junto à Delegacia Especializada de 
Atendimento à Mulher e acompanhamento de audiências junto ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Núcleo 
Bandeirante. 

Resultados: Confirmou-se a tese da baixa incidência das denúncias e do seguimento em vias judiciais, sendo feito mapeamento dos focos 
de conflito de casos entre mães e filhas, mulheres que se envolveram com um mesmo companheiro, irmãs e mulheres companheiras 
afetivo/sexuais. Além da análise quantitativa, apresentar-se-ão quatro casos, um de cada categoria acima apresentada, em profundidade. 

Conclusão: É essencial notar como a socialização de papeis de gênero pode culminar com relações violentas entre mulheres, sendo 
necessário politizar o Judiciário em relação ao enquadramento destas enquanto violência doméstica e intrafamiliar, para que as mulheres 
em sua pluralidade de orientação sexual, geracional, dentre outras, via Lei Maria da Penha, acessem as medidas penais e extrapenais na 
superação da situação de violência doméstica. 

Palavras-Chave: Lei Maria da Penha. Violência doméstica e familiar. Violência entre mulheres. DEAM 
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Detecção de Problemas Ocultos em Fachadas de Prédios Populares Utilizando a Técnica de Termografia 

de Infravermelho 

Ingrid Lima Bellaguarda 
Unidade Acadêmica: Engenharia Civil 
Instituição: UCB 
Orientador (a): Glauceny Cirne de Medeiros 

Introdução: As manifestações patológicas em edificações, em particular as relacionadas à infiltração de água, geram grandes prejuízos financeiros e comprometem a segurança 
dos seus usuários. Dessa forma, o fenômeno exige maiores custos de manutenção, sendo um dos grandes problemas enfrentados pelas construtoras atualmente.Apesar das 
técnicas empregadas para garantir que a estrutura em uma obra de Engenharia Civil permaneça em boas condições, o decorrer do tempo pode trazer problemas que 
comprometam a segurança social. A resultante de ações coordenadas e realizadas durante todo o processo construtivo, que envolve: planejamento, projeto, fabricação dos 
materiais e componentes, execução e o uso e operação da estrutura, segundo Helene (2003), corresponde ao ganho de durabilidade. No entanto, somente esses fatores, muitas 
vezes, não são suficientes para garantir a durabilidade de uma estrutura, sendo necessária também a realização periódica de manutenção. De acordo com Araújo e Panossian 
(2010), a eficiência da manutenção depende da correta seleção e execução das técnicas de conservação e recuperação.Dessa forma, observa-se a necessidade da aplicação e do 
desenvolvimento de técnicas capazes de detectar as manifestações patológicas de forma rápida e precisa, antes que o problema se agrave. Técnicas fundamentadas no uso de 
tecnologia, como a termografia infravermelha, são inovadoras no Brasil e têm se mostrado bastante promissoras na Engenharia Civil para a detecção de problemas ocultos em 
edificações.A termografia é um ensaio não destrutivo que capta através de uma câmera termográfica a radiação infravermelha emitida pelo objeto analisado. Segundo Mateus 
(2013), a radiação varia de acordo com a emissividade e temperatura a que o corpo está sujeito, de forma diretamente proporcional à temperatura. Na câmera, irá ocorrer a 
conversão para sinal elétrico e a transformação dos comprimentos de onda infravermelhos para comprimentos do espectro visível ao olho humano, de forma que em seguida 
serão produzidas as imagens com valores de temperatura. Através da análise das imagens pode-se identificar anomalias presentes no meio em estudo. O ensaio é descrito pela 
norma europeia EN13187:1998 Desempenho térmico de edificações/Detecção qualitativa de irregularidades térmicas em edifícios/Método Infravermelho.A utilização da câmera 
térmica em inspeções, para detecção de problemas ocultos, torna possível a identificação de patologias em seu estágio inicial, evitando que altos gastos sejam despendidos pelas 
construtoras com manutenção corretiva para reparação de danos nas estruturas. 

Metodologia: Para a realização do projeto foi utilizada a câmera térmica (ou câmera termográfica), equipamento que vem auxiliando na área da construção civil para a análise de 
manifestações patológicas ocultas, como por exemplo, as infiltrações. O seu funcionamento baseia-se na captação da radiação infravermelha emitida pela superfície do objeto em 
estudo e a conversão disso em um termograma, ou imagem. O método utilizado foi baseado no estudo de imagens termográficas, onde  avaliou-se a temperatura das fachadas das 
edificações, a fim de verificar a existência ou não de patologias não visíveis a olho nu.Os empreendimentos escolhidos como objeto de estudo foram o Parque Riacho Fundo II e o 
Via Solare, localizados respectivamente no Riacho Fundo II e Samambaia. Optou-se por estas construções pelo fato de estar ascendente o mercado nestas localizações, e também 
por possuírem características diferentes em termos de execução e estruturas.O Parque Riacho Fundo II é o mais novo empreendimento da construtora JC Gontijo, constituindo-se 
por edificações de quatro andares, com quatro apartamentos por andar. É perceptível que sua execução é realizada com pouco cuidado e controle de qualidade, pois as superfícies 
das paredes apresentam acabamentos grosseiros, gerando assim um ambiente perfeito para a aparição de patologias. Por outro lado, o Via Solare, diferentemente do Parque 
Riacho Fundo II, possui um grande controle de qualidade na hora de sua execução, sendo notável a peculiaridade do acabamento na superfície externa. Este empreendimento é a 
mais nova opção de morar da construtora Via Engenharia, e possui uma estrutura com quinze andares e apartamentos de dois e três quartos.Dessa forma, foram realizadas três 
visitas aos empreendimentos, em horários e condições ambientais diferentes. A primeira ocorreu no início de uma tarde bem ensolarada, e verificou-se que a fachada encontrava-
se em equilíbrio térmico, dificultando a visualização de patologias. A segunda ocorreu em um final de tarde, em condições climáticas semelhantes a da primeira visita, e assim 
molhou-se a fachada com água, para que pudesse criar uma variação de temperatura. Por fim, a terceira foi realizada pela manhã, após um dia de chuva, possibilitando a análise 
de patologias sem a necessidade de molhar a estrutura. 

Resultados: Os resultados obtidos basearam-se no estudo das imagens capturadas pela câmera termográfica, onde foi possível detectar a variação térmica presente na estrutura. 
Nesse caso, quando parte da foto apresenta coloração azul escuro, isso caracteriza presença de umidade no local, ou seja, infiltração. Assim, com a utilização do equipamento foi 
possível, além de identificar o problema existente, dimensionar a quantidade de umidade presente nas regiões fotografadas.Na primeira visita aos empreendimentos, por ter sido 
realizada em uma tarde ensolarada, as fachadas das edificações encontravam-se em equilíbrio térmico. Com isso, não foi possível identificar nenhuma patologia, pois não havia 
diferença significativa de temperatura para que a análise pudesse ser realizada. Na segunda visita, realizada no final da tarde, observou-se que as condições climáticas eram 
semelhantes a anterior, ou seja, as fachadas encontravam-se em equilíbrio térmico. Entretanto, para que fosse possível a detecção de algum problema, optou-se por molhar as 
estruturas. No edifício Parque Riacho Fundo II, foi possível notar a presença de água, na interface das paredes inferior e superior, a qual estava ocasionando uma infiltração 
silenciosa na estrutura. Além disso, identificou-se, a olho nu, uma fissura no canto inferior de uma das janelas, porém, com o auxílio da câmera térmica foi possível comprovar a 
infiltração na região. Já no edifício Via Solare, detectou-se fissuras nas regiões de interface, e mais uma vez a câmera possibilitou dimensionar a quantidade de umidade, que a 
olho nu, aparentava ser superficial.A última visita foi realizada no período da manhã, após um dia de chuva, o que dispensou molhar a estrutura. Nesse caso, foi possível detectar 
uma grande diferença de temperatura nas imagens obtidas, o que facilitou identificar a presença de umidade em várias regiões dos empreendimentos. No caso do Parque Riacho 
Fundo II, notou-se uma grande infiltração na interface da platibanda com a parede inferior. 

Conclusão: A tecnologia utilizada consiste em captar diferenças de temperaturas, através de raios infravermelhos, no objeto analisado, gerando um termograma (ou imagem). No 
caso de Brasília, que apresenta clima predominantemente seco em diversos meses do ano, notou-se a necessidade de molhar as fachadas das edificações para criar uma diferença 
de temperatura na estrutura, essencial para a análise das imagens térmicas obtidas.O uso da câmera térmica na construção civil é recente no Brasil e tem se mostrado como uma 
técnica promissora para análise e detecção de patologias em estruturas. De acordo com os resultados encontrados, verificou-se que a técnica de termografia é viável para a 
detecção de manifestações patológicas em edificações, apresentando agilidade e baixo custo operacional, além de ser um ensaio não destrutivo.Apesar das vantagens da 
utilização da técnica de termografia infravermelha, foi possível notar alguns desafios em relação ao uso dessa nova tecnologia, como a dependência das condições climáticas que 
interferem na análise das imagens térmicas, a falta de uma norma brasileira que regulamente o uso do equipamento e o fato de ser uma linha de pesquisa pouco difundida no 
Brasil, o que reflete na falta de mão-de-obra especializada. 
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RESTAURAÇÃO DA IGREJA DO BONFIM E SEU IMPACTO SOCIOCULTURAL EM PIRENÓPOLIS/GO: UM 

ESTUDO DE CASO (FASE 2) 

Ingrid Orlandi Meira 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ciência da Informação 
Instituição: UnB 
Orientador (a): CELINA KUNIYOSHI 

Introdução: O tombamento de bens culturais arquitetônicos e urbanísticos de Pirenópolis/GO e o registro de bem de natureza imaterial 
por parte do IPHAN vem provocando profundas transformações nessa cidade goiana. O objetivo da pesquisa foi analisar o impacto 
sociocultural causado pela restauração da Igreja de Nosso Senhor do Bonfim e os questionamentos sobre memória, identidade, 
pertencimento e valorização da cultura local. Buscou-se mostrar como os campos da arquitetura, museologia e turismo necessitam 
trabalhar em conjunto para a preservação do patrimônio cultural pirenopolino, assim como a urgente necessidade de reconhecimento da 
importância da participação da comunidade nos processos de conservação e preservação do patrimônio. 

Metodologia: Foram realizados: complementação da revisão bibliográfica e levantamento de fontes em bibliotecas de Brasília/DF e 
Pirenópolis/GO, e em bases de dados internacionais e nacionais a respeito de questões relacionadas ao tema, visitas técnicas à cidade de 
Pirenópolis/GO, contato com instituições de Pirenópolis, como o IPHAN, o Museu de Arte Sacra e a Igreja do Bonfim, organização de 
fontes, bibliografia e informações levantadas para inclusão em banco de dados do Projeto de Pesquisa Pirenópolis: um estudo de caso 
sobre patrimônio, museu e desenvolvimento sustentável (fases 1 e 2), coordenado pela professora Celina Kuniyoshi (Museologia/FCI-UnB), 
análise do material sobre a restauração da Igreja do Bonfim, elaboração de resumo e relatório parcial e final. 

Resultados: Tomando por base os resultados da primeira fase da pesquisa, expostos em setembro de 2013, no VI EBAM, Medellín, 
Colômbia (KUNIYOSHI, Celina, ORLANDI MEIRA, Ingrid, Restauración de la Igreja do Bonfim y su impacto sociocultural em Pirenópolis/GO: 
un estudio de caso), acrescentou-se informações extraídas da revisão bibliográfica e de novos levantamentos bibliográficos e de fontes. Foi 
possível observar qual a opção dos órgãos responsáveis pelo restauro da Igreja do Bonfim em Pirenópolis nos momentos de tomadas de 
decisão sobre as intervenções no bem tombado e como se deu a participação popular durante as obras. Pôde-se comparar essas ações 
com as que foram tomadas pelos responsáveis pela preservação do patrimônio cultural em outras localidades e até mesmo com as 
experiências anteriores em Pirenópolis. Durante o período de pesquisa foi possível participar de cursos sobre preservação do patrimônio 
edificado na Bahia e Rio Grande do Sul, que enriqueceram ainda mais os estudo sobre o tema. 

Conclusão: A restauração de um bem imóvel deve contemplar também seu entorno. O bairro e a Igreja do Bonfim mantêm uma relação 
recíproca transformando-se simultaneamente. Observa-se o mesmo movimento em toda a cidade, portanto, qualquer intervenção sobre o 
patrimônio afeta Pirenópolis e sua população, tornando a participação popular durante as intervenções uma condição necessária para o 
futuro do bem tombado. Apesar de na cidade já ter ocorrido intervenções mais participativas, como na restauração da Igreja Matriz, no 
caso da Igreja do Bonfim essa metodologia tornou-se secundária, acarretando perda de aspectos positivos trazidos pela intervenção no 
edifício e crescimento da não identificação da população com o patrimônio. As fontes escassas e muitas vezes contraditórias sobre a 
história dos edifícios tornaram o trabalho in loco do pesquisador complicado, mas, por outro lado, impulsionaram maior contato com a 
comunidade e incentivaram o uso mais frequente da história oral para este trabalho. 

Palavras-Chave: Pirenópolis. Cidade-Museu. Desenvolvimento Sustentável. Patrimônio Cultural. Museologia. Restauração. 

Colaboradores: Não teve. 
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Expressão e cristalização da metiltioadenosina fosforilase de Trypanosoma cruzi. 

Ingrid Pinheiro Paschoaletto 
Unidade Acadêmica: Departamento de Biologia Celular 
Instituição: UnB 
Orientador (a): DAVID NEVES 

Introdução: A doença de Chagas, descrita por Carlos Chagas em 1909, é causada pelo parasita Trypanosoma cruzi e até hoje ainda não 
possui um tratamento que leve a cura total de indivíduos infectados. Este protozoário flagelado apresenta três formas de desenvolvimento 
durante o seu ciclo de vida. As formas são: epimastigota, forma replicativa, presente no  vetor, tripomastigota, forma infectante 
encontrada no hospedeiro vertebrado, e amastigota, a forma intracelular replicativa no hospedeiro mamífero. O T. cruzi não apresenta 
síntese de novo de purinas, o que o faz dependente de fontes exógenas e de vias de salvamento. A enzima metiltioadenosina fosforilase, 
MTAF, atua no segundo caso, fazendo parte da via de reciclagem de purinas produzidas durante a síntese de poliaminas. Por esses motivos 
citados, a MTAF foi proposta como um possível alvo quimioterápico além de  apresentar apenas 35% de identidade com a MTAF humana, 
diminuindo as chances de um futuro inibidor atuar na enzima humana. 

Metodologia: Clonagem: Para realizar a clonagem, foi isolada grande quantidade do plasmídeo pET-TEV, pET-28a com sítio para a protease 
do vírus do mosaico do tabaco após a cauda de histidinas, e do gene mtaf de T. cruzi.. O gene da MTAF,previamente clonado no plasmídeo 
pET19b, foi isolado através da  digestão dupla com as enzimas de restrição Nde I e Spe I (Jena Bioscience) usando o tampão B2. 
Posteriormente, ele foi ligado ao plasmídeo pET-TEV, previamente digerido com as mesmas enzimas de restrição. Para a ligação utilizou-se 
70 ng de plasmídeo e 33.8 ng de inserto, a 4C por 16h. O produto da ligação,o plasmídeo pET-TEV-MTAF, foi transformado em  E. coli DH5a 
competente por choque térmico. A confirmação da ligação foi feita por extração do plasmídeo por  lise alcalina e digestão por enzimas de 
restrição. Purificação da proteína recombinante: O plasmídeo obtido foi transformado em cepa BL21-DE3 por choque térmico. Testes de 
expressão nas temperaturas 18, 30 e 37 C foram realizados, assim como con 

Resultados: Clonagem do gene: O gene contendo a MTAF, com 921 pb, foi extraído com sucesso do plasmídeo pET19b, no qual já havia 
sido realizado um teste de digestão com as endonucleases NdeI e SpeI e ambas as enzimas se mostraram eficientes. A ligação do inserto ao 
plasmídeo pET-TEV na razão 3:1 inserto:plasmídeo foi   transformada em células competentes de DH5a e plaqueadas em LB ágar contendo 
canamicina,  Posteriormente, cultivamos dez colônias que cresceram na placa, extraído o plasmídeo e confirmado por digestão com 
endonucleases a presença do gene com o tamanho esperado.  Expressão da proteína: Entre as colônias positivas, três foram selecionadas 
aleatoriamente para teste da produção da MTAF a 37 °C por 3h com 1mM de IPTG. O clone com maior produção foi testado 
posteriormente em outras temperaturas e aquela que mostrou maior expressão de proteína solúvel foi selecionada para produção em 
maior escala. 

Conclusão: Após a clonagem e a expressão do gene da MTAF do T. cruzi, em vetor que permite a remoção da cauda de histidinas, terem 
sido realizadas com êxito, a próxima etapa é produzir a proteína recombinante em quantidade e pureza suficientes para testes de 
cristalização. A remoção da cauda de histidinas será removida com a protease TEV, também produzida no nosso laboratório. A remoção da 
cauda pode facilitar o empacotamento das moléculas de proteínas durante a cristalização. A obtenção de cristais, e posteriormente a 
estrutura da proteína, permitirá o desenvolvimento racional de inibidores específicos para esta enzima e testes de viabilidade do parasita. 

Palavras-Chave: MTAF, Trypanosoma cruzi, Doença de Chagas, Clonagem, Plasmídeo 

Colaboradores: Lucas Petrocchi, David Neves 
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Fatores de risco e proteção relacionados ao uso de drogas, tráfico de drogas e reincidência criminal 

feminina 

Isabela Alves Machado 
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade da Ceilândia 
Instituição: UnB 
Orientador (a): ANDREA DONATTI GALLASSI 

Introdução: O contexto social e econômico precário atua como condicionante direto da atividade criminosa entre mulheres. A população 
carcerária feminina está aumentando de forma exponencial e se faz necessário discutir os determinantes sociais que se relacionam ao 
cometimento de crimes, em especial relacionado ao tráfico de drogas. 

Metodologia: Trata-se de uma revisão de literatura sobre a relação entre mulheres e criminalidade, em especial o tráfico de drogas. O 
estudo foi do tipo teórico com delineamento misto, ou seja, de abordagem quantitativa e qualitativa. A revisão de literatura utilizada foi 
integrativa apresentando como critério de inclusão artigos que abordassem o tema drogas, mulheres e criminalidade entre os anos de 
2004 e 2014. 

Resultados: Os nove artigos selecionados apresentam dados bibliométricos abaixo descritos. 55 % dos artigos selecionados são de 
evidencia A (relacionados diretamente ao estudo) e 45% são de evidência B (estudos que não abordaram de forma conjunta a temática 
drogas, mulheres e criminalidade). O perfil das mulheres, em geral, é jovem, solteira, de cor parda ou negra, com pelo menos um filho, de 
baixa escolaridade e com profissão pouco rentável/desempregada. Com relação à criminalidade, 66,6% dos artigos referem o tráfico de 
drogas como principal meio de criminalização das mulheres. 

Conclusão: Os fatores sociais foram muito evidentes como cenário de motivadores para a prática de crimes, em especial o tráfico, 
necessitando de investimentos governamentais em estruturas sociais que possibilitem investimentos em fatores de proteção, por meio de 
estratégias comunitárias, como: suporte para famílias carentes que necessitam de atenção especial, intervenções com mediações para 
apoio na resolução de conflitos, incentivo laborativo para as mulheres, apoio educacional e de qualificação profissional. 

Palavras-Chave: mulheres, drogas, criminalidade 

Colaboradores: Prof. Maria de Nazareth Oliveira Malcher de Oliveira e Silva 
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Desenvolvimento de Marcadores Luminescentes para identificação de Resíduo de Tiro e Codificação de 

Munição com Baixo Custo de Produção 

Isabela Bastos Serwy 
Unidade Acadêmica: Instituto de Química 
Instituição: UnB 
Orientador (a): INGRID TÁVORA WEBER 

Introdução: Este trabalho teve por objetivo o desenvolvimento de marcadores luminescentes para identificação de resíduos de tiro (GRS) e 
codificação de munições com teores menores de terras raras, como forma de baratear o custo de produção. Os GSR são uma importante 
fonte de informação para análises forenses, contudo com o advento das munições livres de Pb, caracterizar e identificar GSR tornou-se 
bastante difícil. Por isso, nosso grupo tem trabalhado na marcação de munições por meio do uso de materiais luminescentes. Ótimos 
resultados foram alcançados, mas os materiais ainda apresentam alto custo. 

Metodologia: Inicialmente, sintetizou-se o sistema [Zn(BDC)(H2O)2]n dopado de 0,01% a 100% Tb3+, por meio de uma síntese 
hidrotermal, em uma estufa a 120C° por 72h. As mesmas amostras foram, posteriormente, sintetizadas por um processo de precipitação 
sem aquecimento sob agitação por 30 minutos. As amostras sintetizadas foram caracterizadas por e difração de raios-X (DRX), microscopia 
eletrônica de varredura (MEV) e sua visibilidade foi testada sob radiação UV (254 nm). Todas as amostras apresentaram estrutura 
característica bem definida e alta luminescência, independentemente do teor de Tb3+ incorporado. Em seguida, foram incluídas em 
munições 9 mm, cerca de 13 mg (4% em peso da pólvora) e realizou-se teste de disparos em triplicata para cada marcador, em alvos a 5 m 
de distância com uma pistola Glock. As partículas de GSR foram observadas na arma, mão e alvo, coletadas e analisadas em Video Spectral 
Comparator (VSC) e MEV. 

Resultados: Os padrões de raios X de pó obtidos das amostras mostraram que a rede de coordenação [Zn(BDC)(H2O)2]n, foi modificada 
com até 1% Tb3+ sem haver alteração na fase cristalina da rede de coordenação, produzindo GSRs com partículas emissoras pouco 
luminescentes, algumas não poderão ser observadas sob radiação UV. Entretanto, amostras com mais  de 1% de Tb3+  produziu um LGSR 
(GSR luminescente) passível de ser visualmente identificado sob radiação UV, apesar de apresentar mistura de fases.  Os espectros de 
emissão e a composição química obtida por MEV-EDS das amostras confirmam a natureza das partículas e demonstram o potencial do 
material para o uso como marcador de resíduos de tiro. 

Conclusão: Os resultados a bordados acima indicam eficiência do sistema [Zn(BDC)(H2O)2]n dopado com Tb3+ para marcação de resíduos 
de tiro uma vez que o  material foi sintetizado de forma reprodutível e com bons rendimentos, apresentou uma boa luminescência mesmo 
quando apresentava teores baixos de Tb3+ incorporados à rede (< 1% em mol) e apresentou um bom desempenho como marcador 
quando apresentou teores maiores que 10% Tb3+. Cálculos realizados sobre o custo para produção de 1g de marcador mostraram que o 
marcador com 1% de Tb3+ apresenta um custo 60 vezes inferior ao marcador contendo apenas lantanídeo em sua estrutura, o que 
representa um forte diferencial para aplicação em larga escala. Dessa forma, essa pesquisa abre uma grande perspectiva no processo de 
marcação de munições, pois não só reduz o custo do produto, mas também amplia a gama de marcação de resíduos de disparo de arma de 
fogo com marcadores luminescentes. 

Palavras-Chave: marcadores luminescentes, redes metalorgânicas (metal organic frameworks-MOFs), lantanídeos , terras raras , 
Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV), resíduo de tiro (gunshot residue - GSR), Video Spectral Comparator (VSC), difração de raios-X 
(DRX), té 

Colaboradores: KalineA. Wanderley, MarcellaA. Lucena, Adriano O. Maldaner, Marcio Talhavini,Marcelo O. Rodrigues Depto. Química 
Fundamental, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Brasil Instituto Nacional de Criminalística, Depto. de Polícia Federal, Brasília, 
Bra 
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O uso do jogo como estratégia na Enfermagem: Avaliação do jogo da imunização, 

Isabela Dantas de Araujo Lima 
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade da Ceilândia 
Instituição: UnB 
Orientador (a): CASANDRA GENOVEVA ROSALES MARTINS PONCE DE LEON 

Introdução: O Programa Nacional de Imunização (PNI) é referência nacional para ações de imunização e tem como objetivo auxiliar no 
controle e erradicação de doenças imunopreveníveis. Para garantir a segurança e potência dos imunobiológicos foi criada a Rede de Frio, 
componente dessa Política Pública, que assegura todo o curso dos imunobiológicos, desde o seu armazenamento, conservação, 
manipulação, distribuição e transporte. Todas as ações desenvolvidas na sala de vacina são realizadas pela equipe de enfermagem 
treinada, composta por um ou dois técnicos/auxiliares de enfermagem, sob a supervisão de um enfermeiro (responsável técnico), 
conforme Resolução Nº 0458 de 2014 do Conselho Federal de Enfermagem. Na graduação, o estudante de enfermagem tem acesso a esse 
conteúdo e por se tratar de um assunto prático, trabalhar esse conteúdo em sala de aula torna-se um desafio ao docente. Assim, foi criada 
uma ferramenta educativa para auxiliar nesse processo de ensino-aprendizagem. 

Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo realizado com estudantes do curso de Enfermagem regularmente matriculados na 
Faculdade de Ceilândia da Universidade de Brasília, no período de junho de 2014 a julho de 2015. A ferramenta educativa (Jogo) foi 
desenvolvida pelas docentes de Enfermagem da Faculdade de Ceilândia da Universidade de Brasília (UnB) e tem como temática o PNI e a 
Rede de Frios. Utilizou-se o software Microsoft PowerPoint versão 2007. Os alunos foram divididos em dois grupos e após o término da 
atividade, foram convidados para avaliar o jogo. A avaliação foi feita com duas turmas, num total de 45 alunos que avaliaram o jogo. Este 
foi avaliado utilizando-se de um instrumento da OPAS (Organização Pan-Americana de Saúde) numa escala tipo Likert, de 1 a 5. Sendo que: 
1 - discordo totalmente, 2 - discordo, 3 - concordo, 4 - concordo moderadamente e 5 - concordo totalmente. 

Resultados: 91,02% (n=41) concordam totalmente que o jogo apresenta um tema específico, 84,36% (n=38) concordam totalmente que o 
tema/tópico se identifica facilmente, 37,74% (n=17) concordam moderadamente que as cores e imagens contribuem para destacar o 
tema/tópico, 55,5% (n=25) concordam totalmente que a mensagem é objetiva, 37,74% (n=17) concordam moderadamente que a 
mensagem não está sujeita a interpretações ambíguas, 75,48% (n=34) concordam totalmente que o material não contém itens 
desnecessários, 77,7% (n=35) concordam totalmente que o tamanho dos elementos favorece uma boa visualização, 57,72% (n=26) 
concordam totalmente que a mensagem é atrativa ao público, 88,8% (n=40) concordam totalmente que a duração da 
apresentação/atividade é adequada, 84,36% (n=38) concordam totalmente que a apresentação motiva a discussão/atividade. Em 
conclusão: 93,24% (n=42) afirmam que a ferramenta educativa pode ser utilizada da forma como está construída. 

Conclusão: Os discentes enquanto participantes do processo ensino-aprendizagem trazem informações inerentes às vivências de cada um, 
e isso pode ser um fator facilitador ou dificultador da aprendizagem. Os docentes precisam ter em mente a necessidade de estimular e 
motivar os discentes de forma que eles possam atuar mais ativamente no processo ensino-aprendizagem. Assim, ao se criar a ferramenta 
educativa lúdica, o jogo educativo, além de estimularmos os alunos à leitura prévia do conteúdo, que se encontra nos Manuais do 
Ministério da Saúde, os discentes são instigados a fixar os conteúdos, e motivados pela competitividade inerente ao ser criança, brincam e 
aprendem. A estratégia lúdica no âmbito universitário é algo inesperado pelos alunos, ainda assim, o jogo tem sido uma ferramenta aceita 
por todos os alunos e obteve bons resultados na avaliação final. 

Palavras-Chave:  

Colaboradores: Laiane Medeiros Ribeiro, Gabriela Lopes da Silva Lustosa 

 

  



 

  168   

Vol. 2 

 
Processamento de dados de sísmica de reflexão de investigações ao longo do Lineamento 

Transbrasiliano e na Bacia do Parnaíba 

Isabela de Oliveira Martins 
Unidade Acadêmica: Instituto de Geociências 
Instituição: UnB 
Orientador (a): MARCELO PERES ROCHA 

Introdução: Originalmente, neste trabalho, pretendia-se processar dados reais de investigações sísmicas realizadas na Bacia do Parnaíba 
(BP) ao longo do Lineamento Transbrasiliano. Devido à complexidade e ao volume de tais dados, decidiu-se por alterar a estratégia pela 
utilização de dados sintéticos. Para isso, o pacote de softwares geofísicos Seismic Unix (SU) foi utilizado, a fim de modelar 
simplificadamente a Bacia do Parnaíba, simular uma aquisição sísmica de reflexão e processá-los, com o objetivo de recuperar o modelo 
inicial. O principal objetivo foi o aprendizado das etapas de processamento com um modelo mais simples e controlado do meio. 

Metodologia: Devido a limitações do programa de simulação, foi criado apenas um modelo da parte central da BP, excluindo-se suas 
bordas, em que se simulou diferentes feições típicas deste tipo de ambiente. Foram utilizados códigos pré-definidos do SU com parâmetros 
determinados manualmente para tal modelagem da BP e para a aquisição dos dados. A definição das velocidades das ondas compressivas 
em cada meio foi baseada em artigos científicos, médias e referências geológicas sobre a BP. Desenvolveu-se um fluxo de processamento 
básico, que tratou de cada uma das etapas típicas para dados de sísmica de reflexão. Para a análise de dados, foram empregues pacotes do 
SU e programação básica. 

Resultados: Na aquisição sísmica, obteve-se os sismogramas de todos os pontos de fonte estabelecidos. No processamento dos dados, 
foram geradas imagens dos sismogramas agrupados por famílias de Common Mid-Point (CMP), dos dados após a correção de Normal 
Moveout (NMO) e da seção empilhada. As velocidades intervalares das camadas, com exceção da primeira camada, calculadas a partir das 
obtidas pela análise de velocidade não concordaram com as usadas para a criação do modelo. Acredita-se que isso aconteceu devido a 
inconsistências do cálculo implementado no programa de modelagem, ou ainda, à complexidade do modelo escolhido. Na última etapa do 
processamento, obteve-se a imagem da migração da seção empilhada, ou seja, a recuperação do modelo inicial. 

Conclusão: Neste projeto, pôde-se aprender o funcionamento de um fluxo de processamento de sísmica de reflexão, em que se tomou 
como base um conjunto de dados adquiridos sinteticamente. O pacote de softwares SU mostrou-se uma ferramenta prática e abrangente 
para essa área da geofísica. Os motivos que causaram as diferenças entre as velocidades calculadas e as definidas inicialmente no modelo 
precisam ser investigados. 

Palavras-Chave: Seismic Unix, Bacia do Parnaíba, Sísmica de Reflexão, Modelagem Geofísica 
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DESENVOLVIMENTO INTRA-PUPAL DE MUSCA DOMESTICA LINNAEUS (DIPTERA: MUSCIDAE) 

Isabela de Oliveira Motta 
Unidade Acadêmica: Departamento de Zoologia 
Instituição: UnB 
Orientador (a): JOSE ROBERTO PUJOL LUZ 

Introdução: Musca domestica Linnaeus é uma mosca conhecida por se adaptar a vários ambientes diferentes, inclusive habitações 
humanas. Devido a esse comportamento sinantrópico, podem ser vetores de organismos patogênicos causadores de doenças em humanos 
e animais como, por exemplo, a disenteria, cólera e febre tifoide, ganhando dessa forma uma atenção e importância médica e sanitária. O 
estudo dessa espécie possui uma grande importância econômica, já que o seu manejo é necessário em granjas de suínos e aves, uma vez 
que causam danos à saúde desses animais. Além disso, são importantes para os estudos de Entomologia Forense pela frequente 
observação desses indivíduos em carcaças, no momento em que os ovos, larvas, pupas e adultos podem auxiliar como indicadores de uma 
estimativa de IPM. 

Metodologia: Foram capturados adultos selvagens, com auxílio de potes coletores, no Campus Darcy Ribeiro da UnB. Para obtenção dos 
ovos, foi oferecido carne em decomposição de 24 horas em temperatura ambiente. Foi observado o momento de eclosão das larvas e estas 
foram colocadas em potes plásticos com dieta de carne bovina em decomposição (24-48h) 0,5g carne/larva, (n=50 larvas por pote), estes 
foram acondicionados em potes maiores contendo vermiculita (mineral) no fundo do pote, como substrato para a pupariação. Para 
impedir a saída dos indivíduos de dentro dos potes maiores, estes foram cobertos com tecido voil, preso por duas ligas elásticas. Os potes 
foram mantidos sob condições controladas em estufa de criação (BOD) regulada para temperatura de 23 ± 1,0°C, 60 ± 10% de UR (umidade 
relativa) e 12 horas de fotoperíodo. Foi observado o momento de eclosão das larvas, formação de pupas e emergência das moscas adultas. 

Resultados: O tempo de desenvolvimento total mínimo de M. domestica nas condições estabelecidas foi de 360 horas (15 dias), sendo o 
tempo mínimo de desenvolvimento embrionário de 14 horas, de larva 140 horas (6 dias) e de pupa 192 horas (8 dias). O número mínimo 
de ovos depositados/ fêmea foi de 16 ovos e o máximo de 130 ovos. As larvas apresentaram comportamento gregário. 

Conclusão: Pequenas divergências foram observadas em relação ao tempo de desenvolvimento desse espécime comparado com outros 
trabalhos, nos quais as temperaturas utilizadas variaram de 20 a 32ºC, o tempo de desenvolvimento do ovo variou de 12 horas a 16 dias, o 
tempo de desenvolvimento de larva variou de 2 a 21 dias e o tempo de desenvolvimento de pupa de 5 a 7 dias, essas diferenças podem 
estar relacionadas a variações bióticas e abióticas do meio de criação. 

Palavras-Chave: Larvas de insetos, Entomologia Forense, Medica-veterinária, Bionomia 

Colaboradores: Karine Brenda Barros-Cordeiro Marina Longaray Damasceno Ferreira 
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Poéticas da UnB: Performance Afetiva do Espaço 

Isabela de Souza Vitorio 
Unidade Acadêmica: Departamento de Artes Visuais 
Instituição: UnB 
Orientador (a): LUISA GÜNTHER ROSA 

Introdução: Esta pesquisa é uma expansão teórica de uma pesquisa artística. Neste contexto, um motivador inicial foi pensar a religião 
como motivação para processos criativos. A base para isto foi um questionamento sobre a qualidade dos bens-de-consumo. Poderia 
também a religião ser apenas mais um produto?! Seria a pós-modernidade acometida pelas consequências da teologia barata, onde cada 
uma/um possui um deus, uma crença, de tal maneira que limita a divindade a ser no máximo um cosmético, um desodorante ou um 
sabonete? Podemos comprar um produto no supermercado da esquina facilmente, usá-lo até acabar, mudar de marca, de 
estabelecimento onde compramos assim como fazemos com nossos deuses e deusas atualmente. À medida que via em meu olhar essa 
indagação sobre certas chatices pós-modernas todas as vezes que olhava meu reflexo num espelho, crescia-me a vontade de modificar a 
marca Dove a fim de que se pudesse ler ‘Deus’. 

Metodologia: Ao longo da pesquisa foi realizado um levantamento bibliográfico no intuito de promover um mapeamento das principais 
vertentes de uma literatura artística que leve em consideração escritos de artista. Também foram elaboradas dinâmicas públicas de 
intervenção em produtos de modo a suscitar reflexões equiparadas à temática da inserção em circuitos ideológicos de consumo. 

Resultados: A partir do objetivo desta pesquisa que teve por intuito analisar a reação das pessoas ao se verem comprando Deus, uma 
divindade resumida a um mero cosmético foi promover uma discussão sobre até que ponto poderia a religião estar sucumbida pelas leis de 
mercado, leis de oferta e demanda. Outrossim, averiguar se quem o compra apresenta o senso crítico com a arte, se pelas suas expressões 
faciais, conseguimos ver suas compreensões sobre a filosofia pós-moderna, os rumos que as instituições sociais estão tomando. Que 
postura em meio a isto as pessoas estão tomando. 

Conclusão: “Deus é um Cosmético” é uma obra de humor ácido, de uma ironia que repete uma arte pop para pensar o consumo, as leis 
que não queremos pra nós. Pra pensarmos sobre nossas ideias, receios e frustrações. Somos obrigados a sentir tanta ansiedade? Somos 
forçados ao medo de não fazer parte de uma dimensão mais ampla da existência? Esta nossa sociedade consumista, igualmente, entra no 
mundo da arte com todo vigor no século XX. Neste sentido, a expressão da cidadania, que se faz principalmente pelo consumo em massa, é 
presente em artistas como Marcel Duchamp, Andy Warhol, Claus Oldenburg, Cildo Meireles e etc (Sousa, 2014). As características da 
sociedade de consumo – tais como: as leis mercadológicas, cultura de acúmulo de materiais, aquisição de serviços e bens, prazer supérfluo 
e momentâneo na compra, logo, descarte alto de mercadorias –, como Sousa (2014), Barbosa (2004) e Bauman (1997) analisam, serviram 
para embasar inúmeros trabalhos artísticos do século XX. Este é mais um. Em outro mo 

Palavras-Chave: Sociedade de Consumo, Cosmética, Dove 

Colaboradores: Luisa Günter, Julia Moana, Rosa Luz 
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Gamearte 

Isabela Formiga Oliveira Nascimento 
Unidade Acadêmica: Departamento de Artes Visuais 
Instituição: UnB 
Orientador (a): SUZETE VENTURELLI 

Introdução: Este trabalho consiste na criação do design de um jogo digital de imersão com narrativa linear para tratar de maneira lúdica a 
história do suporte artístico. O público-alvo do jogo são jovens e jovens adultos que estiveram em contato com máquinas durante toda a 
vida. Para uma pessoa que desde muito cedo acostuma-se à interação com o computador, não há nada mais eficiente para abrir um canal 
de comunicação do que um jogo de videogame. O objetivo principal do jogo é provocar a imersão do jogador no ambiente virtual, que foi 
construído com base nas estéticas de cada momento da história que vai sendo percorrido. Cada cenário foi montado levando em conta as 
características mais marcantes de cada época, de maneira que o jogador vá absorvendo esses dados conforme passeia e interage com o 
jogo. 

Metodologia: Na concepção deste projeto foi utilizada metodologia qualitativa utilizando a pesquisa em artes, com ênfase  no valor das 
artes para conectar abstrações ideológicas com situações específicas, ao considerar que a utilização de desenhos, histórias, jogos, 
animações, vinhetas ou fotografias na investigação põem em jogo elementos pessoais e coletivos da experiência cultural. A importância 
está na criação em si e nos dados coletados. O método a ser utilizado na produção deste jogo é baseado no método OriGame, que 
relaciona as etapas de produção com uma visão geral do processo. Nesse método, o início do processo é a concepção das ideias principais 
do jogo. As ideias principais abrangem o conceito do jogo, que é definido pelo nome do jogo, público-alvo, a história, o gênero do jogo e 
suas principais regras. 

Resultados: Até o presente momento realizamos o roteiro do game, adaptado para o conceito de gamearte, que apresenta regras mais 
abertas para a interação com o jogador. Realizamos a leitura bibliográfica indicada, que determina o aprofundamento dos estudos 
envolvendo arte, design e interatividade. Segundo Clark Abt, os jogos podem ser ferramentas úteis para o aprendizado em grupo e 
individual. Os jogos têm um poder de engajamento e permitem a combinação entre utilidade teórica da construção de modelos de análise 
com a participação, o envolvimento direto e dramático. Situações políticas e sociais, eleições, relações internacionais, argumentos pessoais 
e quase toda atividade de negócio são percebidas como jogos (ABT, 1970). Esse argumento de Abt o aproxima de Johan Huizinga, que 
concebe o jogo como algo natural do homem em suas relações sociais (HUIZINGA, 1971). O pesquisador Carlos Lourenço afirma que os 
jogos podem ser uma estratégia dentro de comunidades de aprendizagem, virtuais ou presenciais, 

Conclusão: A pesquisa proporciona compreender porque o jogo, o lúdico são importantes para a interação entre arte e seu público. 
Segundo Venturelli (2015) o game e a arte computacional sempre caminharam juntos, embora com finalidades diferentes. Os caminhos da 
tecnologia e da interatividade são os caminhos de convergência. Nos últimos anos assistimos a uma verdadeira explosão de trabalhos 
envolvendo a linguagem do videogame na arte. 

Palavras-Chave: Gamearte, videogame, arte computacional, design 

Colaboradores: Não se aplica 
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A cultura impressa: Panfletos ingleses sobre bruxaria (1566-1621) 

Isabela Gomes Parucker 
Unidade Acadêmica: Departamento de História 
Instituição: UnB 
Orientador (a): ANDRE GUSTAVO DE MELO ARAUJO 

Introdução: Nos séculos XVI e XVII, não se conhecia uma definição precisa e consensual do que era uma bruxa, ainda que muitas mulheres 
tenham sido assim identificadas e condenadas no continente europeu por práticas de bruxaria. As acusadas tinham, no entanto, em 
comum o fato de viverem em comunidades nas quais rumores e difamação eram ferramentas de exposição e resolução de conflito. Tais 
ferramentas se mostravam eficazes quando assumiam o meio e a linguagem dos panfletos. Quatro panfletos sobre bruxaria compõem o 
corpus documental da pesquisa. Ao estudar morfologicamente o panfleto como um tipo documental por meio do qual a imagem das 
bruxas foi fundamentalmente disseminada, esta pesquisa sustenta a perspectiva de trabalho segundo a qual os meios de circulação da 
cultura impressa, bem como sua linguagem verbal e visual, consolidaram-se como um mecanismo determinante de exposição e resolução 
de conflitos locais na Europa moderna. 

Metodologia: Dos dezesseis panfletos escolhidos como corpus documental no início da pesquisa, foram selecionados quatro para a análise 
detalhada e precisa, após a primeira leitura. Nesse recorte, foram estudados os panfletos que narravam julgamentos de mais de uma 
bruxa, visto que esses relatos permitem que se identifique maior variedade e quantidade de características presentes na construção da 
imagem das bruxas. A bibliografia secundária teve como horizonte a contextualização do fenômeno e a definição do estado da arte 
historiográfico do tema em questão, bem como do gênero da cultura impressa que constitui as fontes. As reuniões com o professor 
orientador objetivaram desenhar os caminhos da pesquisa, discutir resultados e conclusões e elaborar o artigo científico, produto final do 
projeto. 

Resultados: Panfletos sobre bruxaria podem ser identificados como gênero típico da cultura impressa e como meio popular e eficiente na 
disseminação de informação. Seu conteúdo narra, sobretudo, conflitos entre membros da comunidade, e a bruxaria era elemento 
recorrente nessas situações. Não havia, nos séculos XVI e XVII, uma definição precisa do que era uma bruxa, porém reconhecia-se que ela 
estava associada à arte da bruxaria entendida como maleficium (processo que nos períodos medieval e moderno europeu denominava a 
habilidade que um indivíduo possui para causar danos por meio de magia ou vias sobrenaturais), e que havia, nessa prática, pacto com o 
diabo. As histórias apresentadas nos panfletos trazem essas ideias como base das acusações pela prática bruxaria, e para caracterizar tal 
prática, as acusações relatadas eram pautadas em boatos sobre o comportamento, a aparência e a conduta das mulheres acusadas. 

Conclusão: Identificar uma bruxa significava encontrar um possível responsável pelos infortúnios vividos por membros da comunidade. As 
informações que circulavam nos panfletos ajudavam a construir a imagem das bruxas, pois traziam atributos comuns que podiam ser 
observados em mulheres, tornando plausíveis acusações de bruxaria. Muitas foram então assinaladas como bruxas e por isso condenadas, 
dando fim a desavenças entre vizinhos. Nesse sentido, a bruxaria funcionava tanto como ideia a que se recorria em conflitos sociais, 
quanto como instrumento de doutrinação com efeito normativo e regulamentador da vida pública e privada daquelas pessoas. Difamação 
e rumores relacionam-se, portanto, à imagem de bruxas, à resolução de conflitos e às funções normativa e moralizante dos panfletos. A 
construção do discurso se realiza em função do seu meio de divulgação, e a cultura impressa mostra-se, assim, profícuo eixo para análise, 
estudo e compreensão da bruxaria enquanto fenômeno social, cultural e político. 

Palavras-Chave: Bruxaria, Panfletos, Cultura impressa, Inglaterra, Séculos XVI e XVII, Resolução de conflitos. 
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Pontuações sobre estética e linguagem para entender a programação visual inserida no contexto urbano 

Isabela Goncalves de Brito 
Unidade Acadêmica: Departamento de Desenho Industrial 
Instituição: UnB 
Orientador (a): FATIMA APARECIDA DOS SANTOS 

Introdução: A cidade é como um rico laboratório, no sentido de que tudo é experimentação que está em constante mudança mas sem um 
resultado final definido, e onde estão inseridas uma quantidade enorme de pessoas heterogêneas, comunicando-se com a cidade todos os 
dias e sendo também comunicadas por ela a partir de suas formas e seus conteúdos: ruas, prédios, praças, outdoors, pichações, 
sinalizações, placas etc. De acordo com Canclini (2010), é complicado utilizar-se de uma só definição para caracterizar o que é uma cidade, 
seja a partir de uma análise que simplesmente contrapõe esta ao campo, seja uma abordagem exclusivamente econômica. Na tentativa de 
construir um pensamento mais abrangente sobre a cidade, o autor destaca, a partir do pensamento de Antonio Mela, “a problemática do 
urbano como uma tensão entre realização e expressão” (Canclini, 2010. Tradução livre) e “as sociedades urbanas como linguagem” 
(op.cit.).  As cidades, portanto, não são somente uma forma de ocupar espaços, mas sim uma r 

Metodologia: Neste artigo propomos uma análise de como a informação originária dos elementos que compõem as manifestações gráficas 
das cidades de Brasília, Guará (I e II) e Cruzeiro, no Distrito Federal, são percebidas dentro dessas e como tais elementos denunciam 
características sociais e políticas acerca das movimentações e modificações no espaço-tempo dessas cidades, também faz parte desse 
artigo uma discussão sobre como as identidades urbanas se formam, pensando as significações do espaço através de seus usos (Ferrara, 
1986). Para Canevacci (1991) o conceito de polifonia urbana denomina o perpassar de várias vozes que se manifestam na cidade, 
sobrepondo usos e significados. Nesta pesquisa problematizamos o modo como essa polifonia se constroe no espaço-tempo das três 
cidades selecionadas, sempre pelo viés da percepção da comunicação visual  inserida no contexto urbano. 

Resultados: Três cidades, um ponto de partida: Brasília.   Brasília, aqui entendida como Asa Sul e Asa Norte, é largamente conhecida por 
seu planejamento meticuloso e ousado em questões de urbanismo e arquitetura. Sua concepção teve como norte as propostas do 
pensamento racional arquitetônico tornando a nova capital um ícone da Arquitetura Moderna. Tal linha de pensamento teve início na 
Europa pós I Guerra e como característica mais proeminente, tem-se “a rigorosa racionalidade das formas arquitetônicas, entendidas como 
deduções lógicas (efeitos) a partir de exigências objetivas (causas)” (Argan, 1998. Grifo do autor). Significa dizer que as prioridades são a 
simplicidade e a objetividade na resolução de problemas, uma arquitetura baseada na funcionalidade acima da ornamentação. O arquiteto 
francês Le Corbusier defendia uma arquitetura de estética democrática que fosse capaz de se integrar à natureza, sem se opor à ela. Os 
espaços são um só e a natureza invade o edifício assim como este invade aq 

Conclusão: A partir do momento em que se torna difícil a ressignificação dos lugares urbanos porque não existe a alteração de suas 
funções, as várias vozes que perpassam a cidade e vão se sobrepondo criando novos usos e significados são quase nulas. A polifonia se 
torna monofonia e o desenho dessas cidades com edificações de estatura definida e padronizada, publicidades que estão em lugares fixos, 
uniformizados e totalmente repostos, não permite que exista um vestígio do passado. O registro dessas movimentações é pouco presente 
e percebe-se que a monofonia não é só visual, mas também social. A concentração de pessoas que moram nas ruas se dá justamente onde 
o silêncio monofônico não se faz presente e o entrecruzar de vozes também humanas denunciam uma disparidade de classes sociais 
habitantes da cidade. 

Palavras-Chave: Palavras Chave: cidade, design, estética, semiótica, urbano. 

Colaboradores: 4. Referências Bibliográficas  ARGAN, Giulio Carlo. Arte moderna. São Paulo: Companhia das Letras, 1988. CANEVACCI, 
Massimo. A cidade polifônica: ensaios sobre a antropologia da comunicação urbana. São Paulo: Studio Nobel, 1993. CANCLINI, Néstor 
Garcia. I 
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Estudos sobre as contribuições do setor de transportes na economia brasileira: uma análise de insumo-

produto 

Isabela Lourenço Achkar Magalhaes 
Unidade Acadêmica: Departamento de Economia 
Instituição: UnB 
Orientador (a): MILENE TAKASAGO 

Introdução: O setor de transporte é uma peça importante para o progresso de um país. Investimentos nesse setor contribuem fortemente 
para o crescimento econômico nacional e regional. A melhoria da sua qualidade é importante para reduzir os custos das firmas, os 
desperdícios e expandir as oportunidades econômicas, colaborando para aumentar a renda e o padrão de vida da população de uma 
região. Desta forma, o desenvolvimento nacional está relacionado à existência de um sistema de transporte eficiente que atenda as 
necessidades dos agentes econômicos, facilite a distribuição da produção em menor tempo e com perdas e custos reduzidos. O objetivo do 
trabalho é avaliar a contribuição do setor de transporte para a economia brasileira. Isto será feito por meio do modelo insumo produto, 
que possibilita verificar a ligação entre e setor de transporte e os demais setores produtivos da economia e determinar os efeitos de 
variações na demanda final por transportes sobre a produção, renda e emprego no país. 

Metodologia: A matriz insumo-produto, desenvolvida pelo prêmio Nobel em Economia W.W. Leontief em 1951, possui o objetivo de 
analisar a interdependência entre os setores da economia. Ela é calculada a partir das Tabelas de Recursos e Usos do Sistema de Contas 
Nacionais. Foram utilizadas as tabelas referentes ao ano de 2011, que são as mais recentes divulgadas pelo IBGE, com sessenta e seis 
setores. A partir desses dados, foi construída a matriz insumo-produto para o ano de 2011.  A matriz insumo-produto serviu de base para a 
formação das matrizes de coeficientes técnicos diretos e coeficientes técnicos diretos e indiretos (matriz de Leontief). Em seguida, foi 
realizado o cálculo dos indicadores-síntese, utilizados para sintetizar as informações dessas matrizes, e dos multiplicadores de impacto de 
renda e de emprego. Dessa forma, os valores para o setor de transporte foram analisados e foram destacados os principais setores da 
economia que se relacionam com o setor de transporte em maior escala. 

Resultados: A partir da análise dos indicadores forward linkages (FL) pode-se identificar quais setores que mais demandam do setor de 
transporte. De acordo com os valores encontrados o setor que mais demandou do setor de transporte foi Outros produtos alimentares. Os 
indicadores backward linkages (BL), que analisam o setor de transporte demandando insumos, indicaram que o setor de petróleo e 
coquerias é o maior fornecedor de insumos para o setor de transporte  O seu FL agregado indicou que um aumento de R$ 1,00 na 
demanda de todos os setores da economia ocasionará um aumento aproximado de R$ 4,19 na demanda de transporte. Já o BL agregado 
indicou que um aumento de R$ 1,00 na demanda por transporte ocasionará um aumento aproximado de R$ 1,96 na demanda da economia 
como um todo. Isto implica que o setor de transporte é mais importante  fornecedor de insumos do que demandante da economia como 
um todo. Com base nos multiplicadores de impacto, para um aumento de R$ 1,00 na demanda final de transport 

Conclusão: O setor de transporte é muito necessário para a economia como um todo. Percebe-se que a indústria alimentícia é uma das 
que mais demandam desse setor para transportar sua produção. Também, com base nos resultados, observa-se que o setor de transporte 
demanda principalmente dos setores ligados à produção de combustíveis, um de seus principais insumos. Investimentos nesse setor são de 
grande importância, isso porque grandes setores da economia precisam do setor de transporte como fornecedor de insumos. Diante de 
um cenário de aumento da demanda da economia, os setores precisarão produzir mais para atender a essa demanda, dessa forma, o setor 
de transporte será mais demandado justamente por ter que distribuir uma quantidade maior de produção na economia.  Portanto, de 
acordo com os indicadores derivados da matriz insumo-produto pode-se verificar que o setor de transporte é um setor estratégico para o 
crescimento da economia, quando analisamos seu potencial em termo de fornecedor de insu 

Palavras-Chave: Economia, transporte, matriz insumo-produto, oferta, demanda, produção. 
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Avaliação da influência da quitosana como coagulante na lise de Cylindrospermopsis raciborskii e na 
liberação e degradação de cilindrospermopsinas durante o armazenamento do lodo produzido em 

decantadores. 

Isabela Mirna Marques Lourenço 
Unidade Acadêmica: Departamento de Engenharia Civil e Ambiental 
Instituição: UnB 
Orientador (a): YOVANKA PEREZ GINORIS 

Introdução: A eutrofização dos mananciais superficiais produz mudanças na qualidade da água, incluindo intenso crescimento da 
comunidade fitoplanctônica, com predominância de grupos de cianobactérias. A principal preocupação com aumento da ocorrência de 
florações de cianobactérias está relacionada à capacidade que esses organismos produzem e liberam para o meio toxinas (cianotoxinas) 
que podem afetar tanto a saúde humana quanto animal. No Brasil tem sido verificada uma intensificação da ocorrência de florações da 
cianobactéria Cylindrospermopsis raciborkii, espécie potencialmente produtora de saxitoxinas e cilindrospermopsinas sendo esta última 
capaz de causar danos aos tecidos, células do fígado, rins, pulmão, glândulas suprarenais e coração, além de ser considerado um 
perturbador endócrino. Por essa razão são necessários estudos mais avançados das técnicas de tratamento de água, para verificação da 
eficiência na remoção de cianobactérias e toxinas, além de verificar o comportamento da lise das c 

Metodologia: O trabalho foi realizado em escala de bancada. Os ensaios de coagulação/floculação/sedimentação foram realizados com a 
água do Lago inoculada com C. raciborskii em concentração similar à de uma floração. Como coagulante foi utilizada a quitosana. Prévio 
aos ensaios de coagulação, foram realizados testes para  obtenção da solução de utilizando diferentes concentrações de ácido clorídrico. A 
partir dos resultados dos ensaios de coagulação foram construídos diagramas de para identificar as condições de coagulação (dosagem de 
sulfato de alumínio e de quitosana e pH de coagulação) que fornecem a maior remoção. A partir dos diagramas de coagulação foram 
selecionadas as condições de coagulação que fornecem maior remoção de células. De posse dessa informação foram realizados ensaios 
para verificação da lise celular e consequente liberação de toxinas na água clarificada simulando as condições em que o lodo permanece 
armazenado no poço de lodo dos decantadores. A simulação foi realizada em recip 

Resultados: Foi verificado que a concentração de clorofila-a no lodo nos primeiros 5 dias de armazenamento não apresentou uma 
tendência definida. Entretanto, a partir do quinto dia de armazenamento houve um decaimento significativo de clorofila-a, indicando uma 
intensificação da lise celular. A queda da concentração de clorofila- a foi maior na água que não recebeu coagulante em comparação com 
água submetida a coagulação com 0,5 mg/L de quitosana e pH de coagulação 6,0. 

Conclusão: Dentre os procedimentos de preparação da solução de quitosana avaliados, o que apresentou melhores resultados consistiu na 
solubilização de 0,5 grama de quitosana em pó em 1 litro de solução de HCl 0,05 M, perfazendo uma concentração 500 mg/L. A 
solubilização completa da quitosana foi alcançada após agitação por 12 horas A solução de quitosana mostrou efetividade como 
coagulante nos testes preliminares de coagulação/floculação realizados em escada de bancada. Durante o armazenamento do lodo obtido 
nas etapas de coagulação/floculação sedimentação com quitosana ocorre a lise das células de cilindrospermopsis racibosrkii e a 
conseuquente liberação de toxinas na água clarificada 

Palavras-Chave: Tratamento de água Remoção de cianobactérias e cianotoxinas Coagulação e floculação Sedimentação 
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Programa de exercício físico para aumento de amplitude e força muscular nos pés de pacientes 

diabéticos 

Isabela Oliveira Rezende Leão 
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade da Ceilândia 
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Orientador (a): LUISIANE DE AVILA SANTANA 

Introdução: O Diabetes Mellitus é um grupo de doenças metabólicas caracterizado por uma hiperglicemia, devido a uma deficiência de 
produção e/ou ação da insulina. Caso não seja controlada pode ocasionar diversas complicações crônicas como, vasculares - causadoras da 
retinopatia e nefropatia, hipertensão arterial, dislipidemia e neuropatia. A neuropatia diabética é caracterizada pela perda de fibras 
sensitivas levando a diminuição da sensibilidade tátil, térmica e dolorosa, e pelo acometimento de fibras motoras, podendo assim causar 
redução de força muscular e atrofia com possível geração de deformidades nos pés e diminuição da amplitude de movimento. O presente 
trabalho teve como objetivo comparar a variação glicêmica, o grau de amplitude de movimento e a força dos pés de diabéticos antes e 
depois a realização de exercícios físicos semanais. 

Metodologia: Foi realizada uma intervenção em diabéticos participantes de um programa de exercícios físicos semanais, com encontro 
2x/semana num período de três meses. A glicemia foi verificada antes e depois do programa de exercício por meio da média da glicemia 
capilar apurada diariamente e da medida da hemoglobina glicolisada verificada antes e após a implementação da rotina de exercícios. A 
força muscular de tríceps sural e tibial anterior foram avaliadas realizando-se a Escala de Graduação de Força Muscular, que varia de grau 0 
a grau 5. A flexibilidade, amplitude de movimento para dorsiflexão e flexão plantar foi realizada por meio do goniômetro universal. Ambas 
avaliações realizadas, no início e após 3 meses de exercício semanais. 

Resultados: Com a periodização de exercícios pode-se observar uma manutenção da força e amplitude de movimento as mesmas tendem 
a se manter ou melhorar, porém, não houve diferença estatística, no entanto, vale ressaltar, que não existiu redução das mesmas 
sugerindo que o exercício mantém o quadro de fortalecimento e amplitude. A glicemia apresentou uma melhora significativa durante todo 
o tempo do programa, o que sugere que a atividade física auxilia no controle glicêmico. 

Conclusão: O estudo demonstra a importância do exercício físico pois, o mesmo auxilio na diminuição das taxas glicêmicas e apesar de 
haver melhoras significativas quanto a força e amplitude de movimento os exercícios auxiliaram na manutenção dos mesmos. 

Palavras-Chave: Diabetes Mellitus, exercício físico, pé diabético 

Colaboradores: Isabela Oliveira Resende Leão, Amanda Leal Fagundes 
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Tipo de Transição e Consolidação Democrática no Cone Sul: o Caso da Argentina 

Isabela Ottoni Penna do Nascimento 
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Orientador (a): MARIA HELENA DE CASTRO SANTOS 

Introdução: A pesquisa “Tipo de Transição e Consolidação Democrática no Cone Sul: o Caso da Argentina” visa a análise das relações civis-
militares no contexto das transições democráticas ocorridas entre as décadas de 1980 e 1990 na região geográfica conhecida como Cone 
Sul, a qual abrange Argentina, Brasil, Chile e Uruguai. O estudo analisa caso argentino, país que passou por período militar entre 1976 e 
1983. A transição argentina, classificada como “por ruptura”, relaciona-se com os desdobramentos socioeconômicos posteriores e, como 
objeto da pesquisa, com a forma como se deram as relações civis-militares nos governos posteriores a 1983 – Alfonsín, Menem, De la Rúa, 
Duhalde, e Kisrchners. Dos desdobramentos, analisados tanto sob prismas históricos quanto teóricos, serão depreendidas as conclusões do 
estudo. 

Metodologia: A metodologia utilizada no presente trabalho é a política comparada. Os quatro casos trabalhados na pesquisa, Argentina, 
Brasil, Chile e Uruguai, contribuem para uma análise comparada dos processos ocorridos no pós-democratização de cada um dos casos, 
provendo o arcabouço necessário para o desenvolvimento da análise. A política comparada faz uso do método comparado, tendo sua 
explicação focada no como ocorre determinado processo. 

Resultados: - Linha do tempo relativa a cada governo da transição argentina até os dias de hoje, 

Conclusão: - Discussão entre a ocorrência de crises econômicas contínuas e instabilidade, - Discussão em torno da não explicação completa 
dos modelos de transição democrática mais aceitos na área para a explicação do caso argentino. 

Palavras-Chave: Relações Civis-Militares, Transição democrática, Crises econômicas, Argentina. 

Colaboradores: Karine Fernandes. 
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Elaboração de um programa computacional para ajuste sigmoidal da curva de recrutamento do reflexo 

H 

Isabela Paranhos Pinto 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Educação Física 
Instituição: UnB 
Orientador (a): RINALDO ANDRE MEZZARANE 

Introdução: A reflexologia é tema de várias pesquisas nos últimos anos, pois envolve técnicas não invasivas para estudar a circuitaria da 
medula espinhal humana. O reflexo H, por exemplo, é similar ao reflexo de estiramento muscular e é evocado em resposta à ativação 
elétrica das aferentes dos fusos neuromusculares. Esta resposta reflexa pode ser medida por meio de eletromiografia, e esse sinal 
mioelétrico é utilizado para o estudo da neurofisiologia da medula espinhal. Há comprovações que o treinamento de resistência e o de 
força aumentam a excitabilidade da via do reflexo H. Foi verificado que essa curva de recrutamento segue uma função sigmoide e, 
analisando os parâmetros extraídos desta curva, é possível investigar padrões de recrutamento de unidades motoras que compõem um 
determinado músculo. O objetivo deste projeto é elaborar um programa em ambiente Matlab que realize os ajustes sigmoidais dessa curva 
e que tenha uma interface amigável entre usuário e computador. 

Metodologia: Os dados utilizados no modelo foram obtidos de experimentos eletrofisiológicos realizados por alunos de graduação e pós-
graduação.  Para a análise da curva do reflexo H foi utilizado o software Matlab. Inicialmente foi necessária uma familiarização com o 
programa, apesar do software não ser complicado, a função Guide (GUI) que será utilizada para analisar esses dados, fazer um ajuste da 
curva do reflexo H e criar uma interface amigável para o usuário requer uma atenção maior por não ser de fácil aplicação. As amplitudes 
pico-a-pico do reflexo H serão submetidas a um ajuste não linear seguindo uma função sigmoidal, e os parâmetros serão calculados a partir 
deste ajuste. 

Resultados: Até o momento, a ferramenta Guide do Matlab tem sido utilizada para executar tarefas relativamente simples, visando à 
familiarização com os procedimentos para gerar interfaces gráficas amigáveis. Dentre estas tarefas incluem-se o cálculo e a representação 
gráfica de polinômios, em que o usuário pode alterar o grau do polinômio e o tipo de gráfico, e o cálculo de probabilidade binomial e 
respectivo gráfico de distribuição de probabilidades, ainda em desenvolvimento. Paralelamente às tarefas descritas, uma rotina do tipo 
“script” que faz ajuste sigmoidal em curvas de recrutamento está em fase final de elaboração, mas já apresenta resultados satisfatórios. Ou 
seja, esta rotina já foi utilizada com sucesso para processar dados experimentais obtidos de um projeto de mestrado do laboratório. Os 
parâmetros da curva de recrutamento calculados pela rotina mostraram diferenças significativas entre um grupo experimental 
(submetidos a um treinamento de equilíbrio) e o grupo controle (p<0,05). 

Conclusão: A elaboração de uma interface por meio da ferramenta Guide exige um estudo aprofundado de técnicas de programação. 
Contudo, avanços foram feitos em sua utilização por meio de tarefas simples. Em breve, após uma leitura cuidadosa do manual do 
programa, pretende-se implantar tarefas mais complexas, como ajustes não lineares (sigmoidal) sobre dados experimentais. 

Palavras-Chave: Matlab, guide, ajuste não linear 
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Elaboração de toposequênciias de solos e rochas em encosttas côncavas e convexas. 

Isabela Resende Almeida 
Unidade Acadêmica: Departamento de Geografia 
Instituição: UnB 
Orientador (a): ROGERIO ELIAS SOARES UAGODA 

Introdução: Depressões são tidas como feições de relevo cárstico, em rochas carbonáticas e não-carbonáticas (WRAY, 1997a, 1997b, 
UAGODA, 2011, FABRI et al. 2014). Esse trabalho objetiva estudar a gênese de depressões e a formação de solos associada. A área de 
estudo compreende a alta bacia do Rio Preto (coordenadas 47°30’ W e 47°50’ W, 15° 25’ S e 16° 00’ S, entre os estados de GO, DF e MG), 
onde foram mapeadas centenas de depressões fechadas e abertas (SCHRAGER, prelo ). Para esse estudo foram escolhidas três depressões, 
em estágios evolutivos diferentes. A pesquisa está utilizando o equipamento Georadar ou Radar de Penetração do Solo (Ground 
Penetrating Radar - GPR) que é um método de Geofísica Rasa apresentado como um recurso para a investigação indireta dos solos. As 
análises foram feitas por meio da obtenção de perfis de GPR e comparadas com perfis de solo já realizados. Os resultados indicam a 
eficiência do método para identificação de diferentes tipos de solo e concreções. 

Metodologia: O GPR é um método eletromagnético que emprega ondas de rádio em frequências altas para delimitar estruturas e feições 
geológicas rasas de subsuperfície (PORSANI, 1999). Os dados de GPR foram adquiridos no modo de afastamento constante, com o sistema 
SIR3000 (fabricado pela Geophysical Survey Systems – GSSI), utilizando antenas blindadas com frequência de 200 MHz e 400 MHz. Foram 
feitas duas campanhas de aquisição de dados, na primeira campanha foi utilizada a antena com frequência de 400 MHZ, onde realizaram-
se quatro perfis em cada uma das três depressões e outros perfis nas proximidades das trincheiras de análise de solo. Na segunda 
campanha utilizou-se a antena com frequência de 200 MHZ, onde foram feitos 30 perfis dentro e nas proximidades das três depressões. A 
rotina de processamento consistiu no ajuste do tempo zero, filtro temporal (passabanda), ganho (energy decay), migração (diffraction 
stack), análise espectral (spectral whitening) e conversão de tempo em profundidade. 

Resultados: Os resultados de GPR identificaram quatro padrões distintos de refletores: 1) Refletores de amplitude média relacionados à 
camada de latossolo, com espessuras que variam seguindo o relevo local. 2) Refletores de alta amplitude relacionados às camadas de 
laterita. 3) Refletores de baixa amplitude relacionados às camadas inferiores a laterita. 4) Forte atenuação do sinal, relacionado com a 
presença de materiais saturados. Os perfis exteriores às depressões mostram nitidamente a relação cerrado-latossolos e campo-laterita, 
que embasam três possíveis hipóteses: 1) A vegetação e a laterita refletem condicionante litológico ou estrutural, originando solos “in situ” 
de forma acíclica. 2) A laterita supostamente cobria todo o relevo, mas foi degradada pelas variações do lençol freático em condições 
climáticas  e hidrológicas favoráveis.  3) A instalação da vegetação de cerrado destruiu a laterita, independente de condicionantes 
litológicos e estruturais. 

Conclusão: O método GPR, mostrou-se uma ferramenta versátil para caracterizar a geomorfologia das depressões. Com a análise dos perfis 
coletados foi possível identificar o hidromorfismo presente nas vertentes das depressões, diferenciando principalmente o solo saturado do 
solo não saturado e identificando a presença das camadas de laterita. Ao mostrar que não há canais de saturação, demonstra que a 
percolação da água foi lenta, decorrente da dissolução química por exemplo. Caso fosse um piping ou outro fenômeno de colapso, 
provavelmente teríamos rupturas no perfil. A partir destes resultados, modelos pedológicos/geofísicos estão sendo elaborados através da 
correlação dos dados geofísicos com as análises das informações pedológicas, também coletadas em campo, por meio de tradagens e 
abertura de trincheiras. 

Palavras-Chave: Geomorfologia Cárstica, Pedologia, Geofísica Aplicada, Radar de Penetração do Solo, Rio Preto, Depressões. 

Colaboradores: Rogério Uagoda – Professor Adjunto do Departamento de Geografia/UnB Thomas Johannes Schrage – Dissente de 
Mestrado – Programa de Pós Graduação em Geografia/UnB. 
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Síntese e Estudo de Fotofísica de Cumarinas Fluorescentes. 

Isabela Ribeiro Fontes 
Unidade Acadêmica: Instituto de Química 
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Orientador (a): WENDER ALVES DA SILVA 

Introdução: Um grande número de produtos naturais possuem anéis heterocíclicos como uma parte importante da sua estrutura. Entre 
eles alcalóides, flavanoides, cumarinas e terpenóides são amplamente utilizados na síntese de compostos com potencial ação 
farmacológica. Dentre eles destaca-se a cumarina e seus derivados os quais possuem atividades notáveis contra bactérias, fungos, 
tumores, vírus e até mesmo como anticoagulantes. Dependendo da natureza e do padrão de substituição, cumarinas apresentam 
propriedades ópticas, em que constituem a maior classe de corantes fluorescentes, amplamente utilizados como marcadores ópticos, 
compostos etiquetas fluorescentes, entre outros usos.O presente trabalho teve como objetivo a obtenção de um grande acervo de novos 
análogos cumarinas/chalconas florescentes, para estudos e análises de suas propriedades fotofísicas quanto suas potenciais ações 
farmacológicas 

Metodologia: A escolha do substrato inicial deu-se a partir de uma reação de Pechmann modificada de simples purificação a qual resultou 
em uma cumarina substituída com um grupo hidroxila reativo. A partir desse resultado, vários procedimentos com o intuito de modificar o 
centro reativo foram testados. 

Resultados: As adequações na equação de Pechmann mostraram-se efetivas, obtendo o produto desejado em um curto intervalo de 
tempo, com bom rendimento e facilitando a obtenção de mais substrato para as reações teste. Contudo, as reações propostas mostraram-
se pouco efetivas para as modificações desejadas, de baixo rendimento e, consequentemente, de difícil purificação 

Conclusão: Apesar dos resultados não se mostrarem satisfatórios novas tentativas serão realizadas com objetivo de melhorar rendimentos 
e construir blocos de construção com intuito de se hibridizar a estruturas com atividade conhecidas. 

Palavras-Chave: Cumarinas, Pechmann, Fluoresecencia 
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Ansiedade de paratletas brasileiros de alto rendimento 

Isabele Caroline de Almeida Miranda 
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Orientador (a): PAULO JOSE BARBOSA GUTIERRES FILHO 

Introdução: A prática de atividades esportivas para pessoas com deficiência física vem sendo cada vez mais frequente no decorrer dos 
últimos anos. A busca por melhorias na qualidade de vida faz com que uma maior quantidade de pessoas com deficiência busque esta 
prática, com o objetivo de potencializar suas capacidades e percepções, tendo em vista seu bem-estar físico e psicológico. Além da melhora 
geral da aptidão física essa experiência está relacionada a um grande ganho na autonomia e autoconfiança para a realização das atividades 
de vida diária, bem como uma melhora da autoestima do praticante. Entretanto, mais do que terapia, a prática esportiva por pessoas com 
deficiência busca também o alto rendimento, o que tem se tornado foco de atenção de muitos pesquisadores na área esportiva. O estudo 
tem por objetivo analisar o nível de ansiedade pré-competitiva de paratletas brasileiros de alto rendimento. 

Metodologia: A amostra foi composta por paratletas que disputam circuitos e competições em nível nacional das modalidades 
reconhecidas pelo Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB. Os dados foram coletados em períodos pré competitivos. Para tanto, utilizou-se os 
seguintes instrumentos: Ficha de avaliação dos dados sócio demográficos, clínicos e esportivos, para caracterização da amostra, 
International Physical Activity Questionnaire – IPAQ, para identificar o nível de atividade física dos paratletas, Sport Competition Trait 
Anxiety Test – SCAT, destinado para a identificação da ansiedade em competição. Os dados foram analisados através do programa 
Statistical Package Social Science (SPSS) versão 15.0 Os dados foram tratados por meio da estatística descritiva (média, desvio-padrão para 
dados quantitativos e frequência absoluta e relativa dados qualitativos).O nível de significância adotado nos testes foi de p=0,05. 

Resultados: Os 65 paratletas foram agrupados em grupos de esportes classificados como coletivos (Basquete, Futebol 7, Handebol, Rugby 
e Vela) contando com a participação de 29 paratletas que apresentaram média de idade 32,28±10,27 anos e IMC de 23,24±3,55, e 36 
paratletas (29 do sexo masculinos e 7 mulheres) de esportes individuais (Atletismo, Natação, Tênis, Tiro com arco e Vela) que 
apresentaram média de idade 31,50±12,18 anos e IMC de 23±3,53.  A maioria dos paratletas (44,1% modalidades individuais e 35,7% 
coletivas) já concluiu o ensino médio e está cursando o ensino superior e em sua maior parte está na classe C2 (38,9% modalidades 
individuais e 44,8% coletivas), segundo classificação socioeconômica da ABEP. Em relação aos aspectos psicológicos a maioria dos 
paratletas apresentou um nível de ansiedade moderada, 77,8% dos paratletas nas modalidades individuais e 79,3% nas modalidades 
coletivas. 

Conclusão: A maioria dos paratletas são do sexo masculino, esta predominância do sexo masculino se assemelha aos estudos de Rhoden et 
al. (2011) e Vital et al. (2007), no qual 98% e 73% respectivamente eram paratletas homens praticantes de basquete de cadeira de rodas e 
atletas paralímpicos. Apesar de no senso do IBGE de 2010 no Brasil haver mais mulheres com deficiência (26,5%, cerca de 25,8 milhões) do 
que homens (21,2% cerca de 19,8 milhões), no paradesporto observa-se uma tendência maior no número de homens praticantes. Com 
relação ao nível de ansiedade, apesar da literatura apresentar possíveis alterações conforme a aproximação da competição influenciada 
pelo estresse, tensão pré-competitiva bem como o aumento da desconfiança das capacidades do paratleta, devido o estigma de sua 
deficiência (FERREIRA, CHATZISARANTIS, GASPAR, CAMPOS, 2007), os Paratletas do presente estudo apresentaram um nível de ansiedade 
moderada. 

Palavras-Chave: Pessoas com Deficiência, Paratletas, Paradesporto, Paralímpiadas, Ansiedade. 
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Avaliação de registros eletroencefalográficos de idosos híígidos durante o teste Iowa Gambling Task e 

teste de Stroop 
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Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade da Ceilândia 
Instituição: UnB 
Orientador (a): CORINA ELIZABETH SATLER 

Introdução: As funções executivas (FE) são processos cognitivos especializados quando é necessário concentrar, focar a atenção e quando 
ações automáticas são insuficientes ou não adequadas para a demanda. Durante o processo de envelhecimento normal é observado um 
déficit nas FE, particularmente no controle inibitório e em tarefas de tomada de decisão. A tomada de decisão é caracterizada por um 
conjunto de circuitos neurais que são recrutados quando o indivíduo decide o que fazer, envolvendo o estabelecimento de metas, 
planejamento e capacidade de inibição. O domínio controle inibitório representa a habilidade de controlar a atenção, comportamento, 
pensamento e/ou emoções de modo a sobrepor intensa predisposição interna ou estímulo externo saliente e agir de modo mais 
apropriado. O presente estudo teve como objetivo investigar a atividade cortical durante o desempenho de testes cognitivos que avaliam 
tomada de decisão e controle inibitório em idosos saudáveis. 

Metodologia: Foram recrutados 12 idosos hígidos e destros escolarizados (8M, idade média de 70 anos), sem problemas psicológicos ou 
psiquiátricos diagnosticados. Todos os voluntários responderam um questionário de informações demográficas e clínicas e o teste de 
Avaliação cognitiva de Montreal - MoCA. Após a colocação dos eletrodos, várias outras fichas foram distribuídas aos sujeitos ao longo dos 
testes: Escala de Depressão de Beck, IDATE-T, IDATE-E, duas escalas de Estado Psíquico Atual e Escala BIS/BAS. Todos os sujeitos foram 
preparados para os registros de sinais biológicos e realizaram o teste de Stroop e teste Iowa Gambling Task (IGT). Os registros de EEG e ECG 
de ambos os testes foram salvos no computador e processados no programa MATLAB e o desempenho nos testes do Stroop foram 
gravados, tanto a tela em que as palavras apareciam, quanto as respostas dos participantes. 

Resultados: Quando analisado o teste MoCA foi observado que apenas dois sujeitos obtiveram uma pontuação menor à esperada 
considerando o ponto de corte (26/30), porém foram bem próximos da normalidade. Não foi observada a presença de sintomas 
depressivos. Os valores da escala BIS/BAS tiveram uma média de 14,5 (1,75) e 23,6 (4,95), respectivamente. Na análise do desempenho no 
teste de Stroop os idosos tiveram um total de 65 erros, fazendo uma média de 5,42 erros/idoso, sendo que 89% dos erros foram na 
primeira metade do teste. Tal desempenho foi pior quando comparado com o resultado dos jovens voluntários que totalizaram 54 erros, 
com uma relação de 1,8 erros/jovem. No teste IGT os participantes idosos escolheram os baralhos vantajosos em 60% das vezes e em 40% 
aqueles desvantajosos. 

Conclusão: Os idosos mostraram uma menor sensibilidade para BIS e uma maior sensibilidade para BAS e isso é um indício do aumento da 
tendência à impulsividade com o envelhecimento. Os resultados do teste de Stroop mostraram que os idosos erraram mais quando 
comparado com o desempenho dos jovens. Contudo, a maioria dos erros foram no início da sessão, fazendo-nos constatar uma ativação 
correta do controle inibitório nos idosos, só que tardia se comparada aos jovens. No teste IGT, os idosos mantiveram-se nos baralhos 
vantajosos em mais da metade das vezes evidenciando um certo aprendizado do jogo, mesmo que pequeno, mas apenas dois participantes 
se mantiveram só nos baralhos 3 e 4 após a percepção da vantagem deles. Cabe indicar que análises dos registros biológicos ainda serão 
realizadas para entender melhor as áreas corticais ativadas em cada teste neuropsicológico que ajudem a entender as possíveis alterações 
da função executiva no envelhecimento. 

Palavras-Chave: Idosos, IGT, Stroop, controle inibitório, tomada de decisão, funções executivas 
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Introdução: Várias alternativas tecnológicas têm sido desenvolvidas para o melhoramento da agricultura, visando o alto rendimento das 
culturas e que seja ambientalmente amigável. Uma delas é o uso de hidrogéis superabsorventes que, além de melhorarem as propriedades 
físico-químicas do solo, contribuem para a redução das regas e ainda diminuem a perda de nutrientes, resultando numa consequente 
diminuição no custo de produção (SAAD et al, 2009).   Hidrogéis superabsorventes são uma rede de polímeros tridimensionais capazes de 
absorver grandes quantidades de água, chegando a uma quantidade de 100 a 500 vezes seu próprio peso (CHANG & ZHANG, 2011, KONO 
& FUJITA, 2012). Apelidados de “chuva sólida”, os hidrogéis que mais se destacam na agricultura são as poliacrilamidas. Contudo, neste 
trabalho, o objetivo é produzir um hidrogel natural a partir de uma biomassa do cerrado e testar seu potencial como condicionante de 
solo. 

Metodologia: Para preparação do material foi realizado um tratamento químico com clorito de sódio na presença de ácido acético e sob 
aquecimento no invólucro da casa do tingui. Este tratamento possibilita a oxidação dos compostos orgânicos e a obtenção de um material 
com aspecto predominantemente branco. Para verificar a eficiência do material foram realizados teste i) da capacidade de absorção de 
água (intumescimento) conforme metodologia proposta por Silva (2007), ii) Capacidade de Troca Catiônica - Os testes de capacidade de 
troca catiônica (CTC) foram realizados conforme metodologia proposta pela Ministério da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento, por 
meio do seu Manual de Métodos para Análises de Fertilizantes e Corretivos (2003), iii) Os testes de Capacidade de absorção de Nutrientes 
Nitrogênio, Fósforo e Potássio 

Resultados: O material apresentou uma capacidade de intumescimento de até 35±7 g/g. Este material possui propriedades que permitem 
a sua utilização como condicionador de solos, já que, conforme estudos realizados por Neto et al (2005) e Zorzeto (2011), materiais com 
capacidade de retenção de água maior que 5g/g já podem contribuir para aumento da Capacidade de Retenção de Água do Solo.  Os testes 
de troca catiônica indicaram que o material possui uma CTC de 280±16 mmol/kg. Este resultado é satisfatório e atende a exigência da 
legislação brasileira, Instrução Normativa 35 (2011) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento que estabelece uma CTC 
mínima de 200 mmol.kg para que um material possa ser classificado como condicionador de solos.  Os testes de Capacidade de absorção 
de Nutrientes Nitrogênio, Fósforo e Potássio foi realizado como o material, que apresentou uma capacidade significativa de adsorção / 
absorção dos nutrientes NPK, sendo o fósforo o que apresentou as maiores capac 

Conclusão: Os resultados do trabalho realizado até o presente momento indicam que há viabilidade técnica para utilização da biomassa do 
cerrado para produção de materiais absorventes. Como pode ser observado nos resultados acima, o material tratado apresenta eficiência 
na obtenção de um material com valor agregado, assim como com propriedades físicas e químicas que indicam o seu potencial para 
utilização na área agrícola como condicionador de solos. 

Palavras-Chave:  
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Desenvolvimento e Monitoramento de Parâmetros para Adequado Processamento de Cevada e Trigo 

Plantados no Centro Oeste para o Desenvolvimento de Nova Tecnologia Malteira. 

Isabella de Oliveira Cenci 
Unidade Acadêmica: Instituto de Química 
Instituição: UnB 
Orientador (a): GRACE FERREIRA GHESTI 

Introdução: De acordo com a Legislação Brasileira (Decreto nº 6871, de 4 de junho de 2009, Art. 36) “ a cerveja é a bebida obtida pela 
fermentação alcoólica do mosto cervejeiro oriundo do malte de cevada e água potável, por ação da levedura, com adição de lúpulo”. Este 
Decreto ainda especifica o que é o malte: “Malte é o produto obtido pela germinação e secagem da cevada, devendo o malte de outros 
cereais ter a designação acrescida do nome do cereal de sua origem1. Sendo assim, esse trabalho teve como finalidade desenvolver 
métodos para produção de malte a partir do trigo e cevada plantados no Centro Oeste, de modo a obter altas taxas de enzimas sem perder 
o alto teor de amido, e ainda gerar novas aplicabilidades para estes cereais na região. O trigo assim como a cevada se mostram com alto 
potencial para integrar sistemas de produção na região do Cerrado Brasileiro2,3. 

Metodologia: As três cevadas (C1, C2 e C3) utilizadas no trabalho foram fornecidas pela Ambev, e estas estão em fase experimental, 
portanto as variedades estão sob sigilo. As três variedades de trigo utilizadas foram BRS 264 (T1), BRS 254 (T2) e trigo sarraceno ou 
mourisco (TS). Foram feitas análises de poder germinativo, energia germinativa, de sensibilidade à água, teor de umidade, eficiência 
enzimática e análise elementar de CHN. Ainda, alguns ensaios de malteação foram realizados. Para a primeira parte do processo, a 
maceração, foi utilizada 300g de cada variedade juntamente com 1,2 L de água. Para que o material atingisse umidade superior a 40% 
foram feitos 4 tipos de rampas de maceração, nas quais o tempo submerso em água e de aeração variava. Para a segunda parte, a 
germinação, o material ficou em repouso a temperaturas variando de 13 a 16 ºC por 8 dias. Por fim, o material foi secado seguindo os 
parâmetros de 63 ºC por 24 horas e finalizando a 72 ºC por 24 horas. 

Resultados: Os resultados obtidos pelas análises foram: T1 - 99,33%, T2 - 100,0%, TS - 56,33%, C1 - --%, C2 - 85,0%, C3 - 80,33% de energia 
germinativa, T1 - 99,33%, T2 - 99,33%, TS - 48%, C1 - --%, C2 - 42,0%, C3 - 34,33% de sensibilidade à água, T1 - 99,67%, T2 - 99,67%, TS - 
62,0%, C1 - 96,0%, C2 - 96,0% e C3 - 100,0% de poder germinativo, T1 – 8,37%, T2 - 10,97%, TS - 12,54%, C1 - 10,97%, C2 - 12,01% e C3 -
12,4% de teor de umidade. Tais valores são referentes ao BRS 264, BRS 254, trigo sarraceno, e das cevadas 1,2 e 3, respectivamente. Os 
resultados obtidos para o trigo sarraceno não são os esperados segundo a literatura, pois deveria ser acima de 92% para as análises de 
energia germinativa e poder germinativo4. Durante a realização das análises com o trigo mourisco foi possível notar o desenvolvimento 
fúngico nos grãos, sendo então a possível causa para os baixos valores obtidos. No caso dos outros cereais os valores obtidos condizem 
com a literatura, pois obtiveram valores acima de 95%5. 

Conclusão: O trigo sarraceno no Centro-Oeste pode ser prejudicado pela grande quantidade de chuva deste período, o que leva ao 
crescimento de fungos que podem impedir a germinação e afetar o desenvolvimento embrionário do grão. Os valores obtidos para o trigo 
sarraceno quanto ao poder germinativo e energia germinativa foi extremamente baixo quando comparados a literatura (> 92%), e durante 
os testes de malteação a 13°C, apenas 30% do material germinou. Deste modo, visando melhores resultados e ainda contornar o alto 
índice de precipitação, será necessário encontrar um novo período para o plantio. Sendo assim, a melhor alternativa seria utilizar o trigo 
sarraceno como adjunto. Para o restante dos cerais os resultados obtidos foram bons, pois estão de acordo com a literatura (> 95%). 

Palavras-Chave: Malteação, trigo sarraceno, cereais do cerrado, tecnologia cervejeira 

Colaboradores: Lourenço di Giorgio S. Pinheiro (PG-PPGTQ/IQ/UnB) Viviane Cristina Buge Brasil (IC - IQ/UnB) Grace Ferreira Ghesti (Prof. 
Iq/UnB) 
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Representação política e aborto na Câmara dos Deputados 

Isabella Drumond Rodrigues 
Unidade Acadêmica: Instituto de Ciência Política 
Instituição: UnB 
Orientador (a): LUIS FELIPE MIGUEL 

Introdução: A necessidade de investigar o Legislativo, suas proposições e os discursos que compõem os posicionamentos das 
parlamentares é importante para a discussão em torno da cidadania das mulheres tanto quanto para as condições e críticas 
contemporâneas aos ideais e à construção da democracia. Um dos expoentes que radicalizam as percepções acerca da autonomia e do 
acesso das mulheres a seus direitos é o direito ao aborto. Mais do que um problema de saúde pública, a teoria política feminista e a 
epistemologia feminista têm denunciado que o acesso ao aborto não é apenas um alargamento de direitos à saúde, mas um direito sexual 
e reprodutivo que circunscreve e é circunscrito pela autonomia. Nesse sentido, é válido pensarmos essas noções de pessoa e direitos, e as 
de neutralidade do Estado como componentes de uma biopolítica, em sentido amplo que forja o corpo da mulher como objeto de 
intervenção. Tendo a representação substantiva como componente analisado transversalmente. 

Metodologia: Como forma de termos acesso as posições e discursos no Legislativo, a Câmara dos Deputados foi eleita como o local da 
pesquisa. Como corpus foram buscados através do site da Câmara (câmara.gov.br) os discursos com palavras-chave que foram testadas 
para voltarem conteúdo para a pesquisa. Os discursos selecionados foram fichados através do Software Sphinx Lexica. A partir disso cruzar 
os dados com os dados dos projetos de lei, analisados segundo as retrações ou expansão aos direitos das mulheres. Analisando o 
propositor, se é homem ou mulher, sua articulação em bancadas, e a temática do projeto de Lei. 

Resultados: Os resultados mostram as barreiras que as proposições que visam a expansão dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres 
enfrentam. Entre eles a defesa de um direito ao à vida que é construindo sobrepondo-se ao direito da mulher sobre seu próprio corpo. 
Partindo majoritariamente das articulações cristãs católicas e evangélicas em bancadas e em frentes parlamentares no Congresso. Outro 
resultado tange à representação, constatando-se que as deputadas mulheres estão presente em parcela ínfima do debate e não possuem a 
mesma legitimidade, mesmo se tratando de um direito que atinge diretamente seus corpos. São majoritariamente os deputados homens 
que se posicionam contra a expansão dos direitos das mulheres. 

Conclusão: As pautas de direitos das mulheres precisam mais o que nunca ganhar um papel central nas instituições do Estado, como uma 
demanda real e urgente. Quando um grupo está sub-representado, algum outro está obtendo mais representação do que o que lhe 
corresponde. A esfera pública não é permeada por igualdade de gênero, o privado e o público encontram-se com as mesmas bases de 
subordinação do feminino. A defesa de uma justiça requer também a inclusão de grupos excluídos nos processos de decisão, a 
institucionalização da injustiça de gênero deve ser combatida. A maternidade está intrinsecamente relacionada a distribuição de bens 
materiais e simbólicos na sociedade, sua imposição e a imposição do cuidado ao feminino é visível, mas não são as mulheres que decidem 
sobre essas questões. A laicidade precisa ser assumida como crucial para funcionamento da democracia. E há problemas também no não 
reconhecimento de assimetrias de gênero nos espaços públicos. 

Palavras-Chave: aborto, democracia, gênero, direitos das mulheres, Câmara dos Deputados 
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Polimorfismo do gene ApoE  em um grupo de indivíduos sadios 

Isabella Rodrigues Sconetto 
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Introdução: A apolipoproteína E (apoE) é uma proteína formada por 299 aminoácidos, sendo o seu gene polimórfico, uma vez que possui 
variações na sua sequência que alteram a função da proteína no organismo. O polimorfismo mais bem estudado ocorre em função de duas 
mutações nos aminoácidos 112 e 158 da cadeia polipeptídica que forma a apoE, onde uma cisteína é substituída por uma arginina. Estas 
duas variações dão origem a três alelos: e2, e3 e e4, que formam as isoformas da apoE conhecidas como apoE2, apoE3 e apoE4. Com isto, 
Estabelecer as frequências alélicas e genotípicas relacionadas com polimorfismo do gene da apolipoproteína E (ApoE) em um grupo de 
indivíduos sadios residentes no Distrito Federal. 

Metodologia: Cento e vinte e oito mulheres foram analisadas para a identificação dos genótipos da ApoE, foi utilizada a técnica de 
amplificação do gene através de PCR – RFLP (polymerase chain reaction- restriction fragmente lenght polymorphism) e clivagem por 
enzima de restrição. 

Resultados: As frequências dos alelos E2, E3 e E4 foram respectivamente 0,04, 0,82 e 0,12 enquanto que dos genótipos foram: E3E3 (0,68), 
E3E4 (0,23), E2E3 (0,05), E2E2 (0,01) e E2E4/E4E4 (0,008).Apesar das frequências genotípica do polimorfismo do gene APOE nos controles 
estarem em equilíbrio Hardy-Weinberg (P>0,005), a frequência do alelo E4 na população estudada foi acima de 10%, sendo E2 (4,7%), E3 
(82,4%) e E4 (12,9%).Em geral, as frequências genotípicas observadas no presente estudo foram semelhantes às encontradas por outros 
autores, como o do estudo realizado no município de Veranópolis – RS, em 1998 (Schwanke et al, 2001). 

Conclusão: Os resultados mostram que o genótipo mais frequente é o E3E3. Este estudo contribuiu para padronização da estratégia de 
PCR-RFLP para APOE em nosso grupo de pesquisa, e constituiu a montagem de um banco de perfil genotípico de indivíduos não portadores 
de doenças crônicas residentes no Distrito Federal. 

Palavras-Chave: Polimorfismo. Apolipoproteína E. Distrito Federal (Brasil). 
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Descrição da linguagem de candidatos ao teste oral do Exame de Proficiência para Professores de 

Línguas Estrangeiras - inglês: foco na precisão gramatical 

Isabelle Lisboa Santos 
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Instituição: UnB 
Orientador (a): VANESSA BORGES DE ALMEIDA 

Introdução: Tendo em vista falta de competência linguística e o baixo nível de proficiência entre os professores de língua inglesa no Brasil, 
evidenciou-se a necessidade de se implementar um exame de proficiência específico para professores, e criou-se então o  Exame de 
Proficiência para Professores de Língua Estrangeira (EPPLE). Esse exame busca, por meio de dois testes de habilidades integradas, avaliar o 
domínio do candidato nas quatro habilidades linguísticas e, assim, situar o nível de proficiência desse em uma escala, a qual estabelece um 
nível mínimo de proficiência necessária para um professor e um nível de proficiência excelente. O presente trabalho parte do projeto de 
pesquisa Questões em Avaliação de Proficiência para (Futuros) Professores, e destina-se a observação da repercussão do elemento 
precisão gramatical na proficiência geral de candidatos submetidos à prova oral do EPPLE, visto que trabalhos anteriores, como o de 
Borges-Almeida (2009), indicam alta correlação entre a precisão g 

Metodologia: Esta pesquisa tem natureza híbrida, mesclando análises quantitativas e qualitativas. Os dados são compostos por 23 
aplicações do Exame de Proficiência para Professores de Língua Estrangeira (EPPLE) realizadas em uma universidade pública brasileira em 
2013. Os dados coletados foram tratados e segmentados em AS-units (FOSTER ET al, 2000), além de analisados e categorizados com 
relação ao elemento precisão gramatical. Os seguintes índices foram calculados: (a) Índice desvio-unidade = desvios ÷ AS-units, e (b) Índice 
unidade-sem-desvio = AS-units sem devios ÷ total de AS-units.Qualitativamente, os desvios foram categorizados, de acordo com o 
constituinte linguístico afetado, em: gramatical, lexical ou outros. Calculamos também a porcentagem de ocorrências de cada uma dessas 
categorias de desvios: Porcentagem de tipo de desvios = média de desvios de determinado tipo da faixa * 100 ÷ média de desvios totais da 
faixa. Por fim, os desvios gramaticais foram novamente categorizados em: artigos, 

Resultados: Quanto à porcentagem de Unidades sem Desvios dentro de cada faixa, os resultados encontrados foram: 75,57% na faixa B, 
68,58% na C, 63,42% na D e 61,10% na E. Quanto ao índice Desvios por Unidade por faixas, encontrou-se: 0,30 na faixa B, 0,36 na C, 0,41 na 
D e 0,51 na E. Quanto aos Tipos de Desvios encontrados, observou-se que na faixa B, aproximadamente, 63,92% dos desvios são 
gramaticais, 29,17 % são lexicais e 6,94% são outros, na C, 65,13% são gramaticais, 33,34% são lexicais e 1,884 % são outros, na D, 74,63% 
são gramaticais, 19,40% são lexicais e 2,99% são outros, Na E, 61,02% são gramaticais, 30,51% são lexicais e 8,47% são outros. Por fim, 
quanto às subdivisões do grupo gramatical, tem-se na faixa B, uma média de 26,08% no grupo Artigos, 30,38% no Verbos e 39,11% em 
Outros, na C, 16,68% em Artigos, 42,19% em Verbos e 38,22% em Outros, na D, 8% em Artigos, 32% em Verbos e 60% em Outros, na E, 
19,44% em Artigos, 52,78% em Verbos e 25 % em Outros. 

Conclusão: Ao observarmos o índice de desvios por unidade, percebemos uma redução desses valores na medida em que em que 
avançamos para as faixas mais elevadas. Destacou-se a faixa C, por ser a que apresenta a menor redução frente à sua inferior imediata. 
Notamos também uma relação, inversamente proporcional, entre as faixas EPPLE e a porcentagem de unidades sem desvios. Assim, por 
meio dos índices empregados na literatura para investigação quantitativa da precisão gramatical, observamos diferenças entre faixas, 
semelhantemente ao apresentado por Borges-Almeida (2009). Quando ao tipo dos desvios observados, percebemos uma grande 
prevalência dos desvios gramaticais frente aos lexicais e aos outros em todas as faixas. Dentre os desvios gramaticais encontrados, foram 
predominantes aqueles associados ao uso de artigos (muitas vezes parecendo indicar interferência da língua materna) e de verbos. Os 
desvios da categoria verbos é a de maior impacto nas faixas C e E. 

Palavras-Chave: precisão gramatical, avaliação de proficiência, inglês, produção oral, avaliação de professores de língua 

Colaboradores: Rafael Graçon (Pibic – UNESP) 

 

  



 

  189   

Vol. 2 

 
Estudo cinético da estabilidade térmica de blendas de poliuretanas do biodiesel do óleo de maracujá 

com resíduo de caixas Tetra Pak 

Isadora Pimenta de Araujo 
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Orientador (a): MARIA JOSE ARAUJO SALES 

Introdução: A obtenção de blendas poliméricas, a partir de recursos renováveis, tem aumentado nas últimas décadas.  O óleo de maracujá 
(OM) é uma ótima fonte para a produção de materiais poliméricos, em especial poliuretanas (PUs). A reutilização e a reciclagem de 
materiais poliméricos também são foco de pesquisas que visam a conservação do meio ambiente. As caixas Tetra Pak são materiais 
utilizados como embalagens e contribuem para o aumento indevido do seu descarte. Elas são compostas de camadas de plásticos, alumínio 
e papel cartão. Este trabalho investiga o estudo cinético de decomposição térmica das blendas PU-SAN 01, obtidas a partir da PU com 
razão molar [NCO]/[OH] = 1,5 e o SAN 01, um resíduo plástico de uma camada das caixas Tetra Pak nas proporções 10%, 20% e 30% (m/m). 
O estudo cinético foi realizado, na faixa de 5 a 30% de perda de massa, pelo método não-isotérmico de Ozawa, por termogravimetria (TG). 

Metodologia: O BIOM foi epoxidado/hidroxilado em temperatura constante (65 °C), com H2O2 e ácido perfórmico, originado in situ, para a 
produção do poliol (PBIOM).  O PBIOM e o 4,4-difenil metano diisocianato (MDI) foram utilizados na razão molar [NCO]/[OH] = 1,5 para 
obter a PU (PU-1,5) e as suas blendas, por agitação e, em seguida, as misturas foram vertidas em placas de Teflon, permanecendo por 24 h 
a 100 ºC. Nas blendas PU-SAN 01, foram utilizadas as proporções 10%, 20% e 30% (m/m) do resíduo plástico SAN 01 e denominadas, 
respectivamente, PU-SAN 01-10, PU-SAN 01-20 e PU-SAN 01-30.  As curvas por TG foram obtidas em um analisador termogravimétrico 
DTG-60H/Shimadzu, usando cerca de 10 mg da amostra, em cadinho de platina, atmosfera oxidativa (30 mL min-1), de 25 a 750 °C. O 
estudo cinético dos materiais obtidos foi realizado, na faixa de 5 a 30% de perda de massa, pelo método não-isotérmico de Ozawa, nas 
taxas de aquecimento 5, 10, 20 e 30 °C min-1. 

Resultados: No estudo cinético da decomposição térmica da PU e suas blendas, pelo método não-isotérmico de Osawa, foram 
determinados os parâmetros cinéticos: energia de ativação (Ea) da reação de decomposição térmica de uma determinada etapa, o fator 
pré-exponencial (A) e a ordem da reação (n). Estes parâmetros foram determinados de acordo com a equação de Arrhenius. As curvas TG 
da PU e das suas blendas apresentaram três etapas principais de decomposição térmica, sendo a primeira mais pronunciada e a que foi 
estudada, no intervalo de perda de massa de 5 a 30%. Essa etapa é atribuída à decomposição das ligações uretanas. O estudo cinético 
mostrou que o resíduo adicionado à PU influenciou na sua estabilidade térmica. 

Conclusão: A utilização do biodiesel do OM como matéria prima para a síntese de PUs e de blendas se mostrou extremamente viável, pelo 
sucesso de todas as reações ao longo do processo. O resíduo da caixa Tetra Pak (SAN 01) foi eficiente na formação das blendas estudadas e 
mostrou mudanças na estabilidade térmica da PU. Além disso, aparentemente, as blendas apresentaram boas propriedades mecânicas, 
que serão investigadas, posteriormente, o que sugere o aproveitamento desse resíduo das caixas Tetra Pak, contribuindo para a reciclagem 
desse material, consequentemente, para a preservação do meio ambiente. 

Palavras-Chave: Óleo de maracujá, biodiesel, poliuretanas, Tetra Pak, blendas, cinética de decomposição térmica. 
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Introdução: A agenesia dentária é a anomalia de desenvolvimento mais comum em humanos. É a ausência de formação de dentes devido a 
alterações na odontogênese (Vastardis, 2000). Pode ser sindrômica ou não-sindrômica, esporádica ou familial. É classificada em hipodontia 
ou oligodontia com base no número de dentes ausentes (Courbone, 2007). Evidências recentes mostram que variantes do gene WNT10A 
são associadas à agenesia (Kantaputra e Sripathomsawat, 2010). A frequência de mutações sugere que ele tem um papel importante, pois 
apresentou variações em 56% dos casos de agenesia (van den Boogaard et al., 2012). Se localiza no cromossomo 2q35, é constituído por 4 
exons e codifica a proteína WNT10A que pertence a uma via de sinalização essencial no desenvolvimento de diversos órgãos (MacDonald 
et al., 2009). O objetivo deste estudo foi investigar variações de sequência no WNT10A em 16 famílias com agenesia dentária familial não-
sindrômica em atendimento na Odontologia do Hospital Universitário de Brasíli 

Metodologia: Este estudo foi aprovado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP 1440/2001). Participaram pacientes com 
diagnóstico de agenesia dentária atendidos na Clínica de Anomalias Dentárias da Divisão de Odontologia do HUB. Para análise do gene 
WNT10A, foi extraído DNA genômico de amostras de sangue coletadas dos pacientes. O WNT10A foi amplificado por reação de 
polimerização em cadeia. Os produtos de amplificação foram enviados para purificação e sequenciamento automático na Macrogen 
(Seul/Coréia). A análise dos cromatogramas, alinhamentos e comparações entre as sequências foram realizadas com o auxílio do software 
Sequencher® versão 4.8 demo (Gene Codes corporation). As sequências foram comparadas com a sequência genômica de referência da 
base de dados ENSEMBLE disponível em www.ensembl.org/homo_sapiens/geneview e com a entrada correspondente no NCBI GenBank 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NM_025216.2). 

Resultados: Foi feita a análise dos exons 2 e 3 do WNT10A dos 16 casos-índice das famílias com agenesia dentária familial não-sindrômica. 
A caracterização clínica mostrou variabilidade de número, localização e simetria dos dentes afetados por agenesia. Foram encontradas 
variações de sequência em três pacientes. Uma substituição T>C em heterozigose no exon 2 em um paciente com diagnóstico de 
hipodontia apresentando agenesia de terceiros molares e incisivos laterais superiores, uma substituição C>T em heterozigose no exon 3 de 
uma paciente com diagnóstico de oligodontia apresentando agenesia de nove dentes (3os  molares, 2os pré-molares e incisivos centrais 
inferiores) e incisivos laterais superiores conóides, e uma substituição T>A em heterozigoze no exon 3 de um paciente com diagnóstico de 
oligodontia  apresentando agenesia de 17 dentes ( 3os e 2os molares, 2os pré-molares, incisivos laterais, incisivos centrais inferiores e um 
canino inferior). Os exons 1 e 4 estão em fase de sequenciamento. 

Conclusão: Até o presente, foram encontradas três variações de sequência do gene WNT10A em pacientes com agenesia dentária familial 
não-sindrômica neste estudo. Nossos resultados corroboram com a hipótese da relevância do WNT10A na agenesia dentária, pois estão 
em consonância com estudos prévios de associação entre agenesia dentária e mutações neste gene (Kantaputra e Sripathomsawat, 2010, 
van den Boogaard et al., 2012, Abdala et al., 2014, Song et al., 2014). Mutações em sete genes já foram associadas à agenesia dentária 
(Arte et al., 2013). Entretanto mutações do WNT10A correspondem a mais da metade das mutações já relatadas (van den Boogaard et al., 
2012). O resultado deste estudo colaborará para o desenho de protocolos para diagnóstico, assim como permitirá correlacionar as 
características fenotípicas e genotípicas das famílias atendidas na Odontologia do HUB. 

Palavras-Chave: Agenesia Dentária – Análise molecular – WNT10A – Hipodontia – Oligodontia – Odontogênese. 

Colaboradores: Raquel Ribeiro Gomes 
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Análise de Alternativas Sustentáveis na Gestão de Energia exigidas nas Certificações AQUA, LEED e Selo 

PROCEL para a Implantação em uma Instituição de Ensino Superior 

Ítalo de Morais Lima 
Unidade Acadêmica: Sustentabilidade 
Instituição: UniCEUB 
Orientador (a): Maruska Tatiana N. da Silva 

Introdução: Está se tornando crescente a busca por práticas mais eficientes no ramo da construção civil no Brasil, em nome do 
desenvolvimento sustentável. A melhoria na economia, aliada à preocupação social e à ambiental, representa o foco da maioria das 
grandes empresas no século XXI. Com base em dados tangentes às transformações sofridas devido à necessidade de promover a 
sustentabilidade e em estudos anteriores, fez-se um estudo comparativo entre o desempenho de lâmpadas fluorescentes convencionais e 
lâmpadas de LED em uma sala de um bloco universitário, ambiente cuja iluminação é utilizada com frequência considerável durante os 
períodos diurno e noturno, principalmente devido à ausência de passagem de luz natural. 

Metodologia: Foram revistas as propostas dos selos de qualidade green building LEED, AQUA e PROCEL Edifica, aplicadas no país, no intuito 
da compreensão do tratamento direcionado às práticas inteligentes conferido por cada certificação tendo em vista a eficiência energética. 
Assim, foram utilizadas quatro lâmpadas de LED e quatro fluorescentes tubulares cujo acionamento por interruptores sempre ocorria 
mesmo tempo em uma mesma sala, onde um medidor de consumo energético digital foi utilizado para verificações instantâneas pontuais 
de cada grupo com o passar de 80 dias a contar do dia 18 de maio de 2015. 

Resultados: Os valores, em kWh, foram então registrados e adicionados a uma tabela, em conformidade com seus respectivos dias e 
horários de medição. Com base nos dois comportamentos ao longo das semanas, foi possibilitada a plotagem de gráficos com a finalidade 
de realizar uma analogia básica do gasto de eletricidade em função do tempo. Por fim, é exposta uma análise breve dos resultados, 
discutindo-se o êxito do trabalho e a conformidade com a expectativa do produto final gerada a partir do referencial bibliográfico 
previamente investigado, notando-se claramente que as lâmpadas de LED reduzem em média 50% o consumo de energia em um ambiente 
no tempo avaliado, embora seu preço exceda o das fluorescentes em taxas diversas, chegando a ser até 10 vezes maior para algumas 
marcas. 

Conclusão: Considerando, entre outras características, a duração da vida útil das lâmpadas de LED e fluorescentes, bem como com a 
crescente regulamentação, produção e consequente redução de preço no mercado, pode-se dizer que é promissora a utilização do tipo 
LED em empreendimentos que visem às certificações avaliadas nesta pesquisa e principalmente naqueles em que o tempo de 
funcionamento de uma grande quantidade de lâmpadas seja usualmente elevado, como no caso das unidades de ensino. 

Palavras-Chave: Sustentabilidade; energia; certificações. 

Colaboradores: Jairo e técnicos da Equipe de Manutenção do UNICEUB. 
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Euclides da Cunha: Os Sertões e a formação de uma identidade nacional. 

Italo Maciel Ouriques 
Unidade Acadêmica: Departamento de História 
Instituição: UnB 
Orientador (a): DANIEL BARBOSA ANDRADE DE FARIA 

Introdução: Os Sertões, de Euclides da Cunha, é uma das principais obras nas quais há uma preocupação de sistematizar uma ideia de 
identidade nacional, assim como na colaboração da formação do Estado nacional. Nesse sentido, este artigo tem por objetivo analisar dois 
aspectos na obra do autor: a construção da narrativa, a partir da “Nota preliminar” na qual Euclides delimita alguns temas tais como “o 
problema das raças” e “a miscigenação” para pensar o sertanejo como uma ideia de nação, e também, compreender a construção da 
imagem, do imaginário e dos aspectos simbólicos presentes na passagem sobre o Rio São Francisco, que o autor associa como “o grande 
caminho da civilização brasileira”. 

Metodologia: Foi empregada uma metodologia na qual, primeiramente, foi feita a leitura d’Os Sertões para poder identificar conceitos 
expressos na obra, autores com os quais dialoga, bem como os debates e as propostas que envolveram sua obra. Num segundo momento 
tive a bibliografia complementar específica como um material de apoio do tema e textos comuns ao grupo do projeto. Esses textos comuns 
serviram de base para uma melhor compreensão sobre teoria da literatura, teoria da história, assim como estudos mais ligados às 
características da linguagem, propriamente dita e da construção da narrativa de obras literárias e históricas. Por fim, vale dizer que a 
prática da escrita ocorreu de modo simultâneo com a análise da obra e com a reflexão dos textos complementares, à medida que serviu de 
base para a produção do artigo. 

Resultados: Esta pesquisa tem como resultado analisar o domínio do imaginário e do simbólico presente na imagem do Rio São Francisco, 
a partir da conceituação de Cornelius Castoriais. Tal como destacar a importância da leitura da “Nota preliminar” para entender a posição 
do autor diante do “problema das raças” e da miscigenação. E, por fim, como é elaborada a ideia de nação expressa pela figura do 
sertanejo 

Conclusão: A partir da produção do artigo podemos concluir que a pausa na elaboração da narrativa do autor, na parte intitulada “O 
Homem”, tem por finalidade traçar a imagem do Rio São Francisco como o “caminho da civilização brasileira”. À vista dessa passagem 
podemos estabelecer uma relação em torno das teorias raciais do século XIX e da miscigenação presentes na obra do autor, as quais são 
salientadas na “Nota preliminar”, assim como, verificar que o trecho sobre a imagem do rio possui um propósito linguístico na construção 
do retrato do sertanejo como sendo a “essência do país”. 

Palavras-Chave: Identidade nacional, miscigenação, Rio São Francisco, imaginário, sertanejo, Os Sertões. 

Colaboradores: Italo Maciel Ouriques 
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Desenvolvimento de Robô móvel de telepresença para serviços remotos 

Iury Barbosa Pinto Rodrigues 
Unidade Acadêmica: Departamento de Engenharia Mecânica 
Instituição: UnB 
Orientador (a): WALTER DE BRITTO VIDAL FILHO 

Introdução: As tecnologias de robótica móvel possuem aplicações em várias áreas, desde manufatura à inspeção e monitoramento. Muitos 
estudos tem buscado converter as teorias já estudadas nesse ramo da engenharia em tecnologia aplicada. Os robôs chamados de 
telepresença são aqueles que permitem a um operador sentir e se fazer presente em um ambiente estando fisicamente distante. Isto 
possibilita que trabalhos especializados possam ser realizados a distância. Uma aplicação muito característica são os ROV (remotely 
operated vehicle) que são robôs submarinos. Uma outra aplicação desta tecnologia está na área de serviços, onde empresários podem 
interagir com funcionários em empresas distantes, sem ter que viajar constantemente.  A isso chama-se de interação pessoal virtual. O 
presente trabalho objetivou o desenvolvimento de um robô de telepresença para interação pessoal em escritório com capacidade de 
manipulação. Tem-se observado atualmente o desenvolvimento um bom número de robôs de telepresença, con 

Metodologia: O trabalho começa com uma revisão de literatura para obter o estado da técnica.  Levantaram-se as principais características 
dos robôs de telepresença disponíveis no mercado, tais como, altura, peso, velocidade, sensores, capacidade de bateria, etc. Com esta 
análise formulou-se parâmetros de projeto de um robô de telepresença. Partindo-se de um projeto anterior, buscou-se melhorar o projeto 
do robô e acrescentar recursos de manipulação pelo projeto e construção de um braço manipulador. Estudou-se o acionamento e controle 
de motores de passo e servomotores. Foi construído um braço manipulador com dois graus de liberdade acionado por dois servomotores, 
comandados via uma placa Arduino. Esta mesma placa comanda via uma placa de potência dois motores de passo para locomover o robô. 
Um software de CAD para projeto de circuitos eletrônicos foi estudado e empregado no projeto da placa de potência para acionamento de 
motor de passo.  Um software de controle foi desenvolvido para controle da l 

Resultados: Um projeto de robô de telepresença foi desenvolvido, mostrando a viabilidade técnica deste conceito. Um projeto de um 
braço manipulador foi desenvolvido e um protótipo construído. Um programa foi desenvolvido para controle de dois servomotores no 
braço manipulador. O estudo do braço manipulador mostrou a necessidade acrescentar mais um grau de liberdade. O uso de dois graus de 
liberdade, restringe o emprego do braço a um plano fixo a uma altura determinada. Um programa para acionamento de dois motores de 
passo do sistema de locomoção foi desenvolvido. O estudo deste sistema mostrou a necessidade de implementar um sistema semi-
autônomo. 

Conclusão: O emprego de robôs de telepresença tem se mostrado útil e viável no contexto empresarial. O presente estudo mostra a 
viabilidade técnica do conceito desenvolvido, contudo melhorias devem ser feitas,  na área de manipulação e controle via internet. Atrasos 
da rede dificultam o controle do robô e a manipulação de objetos em um ambiente dinâmico. Um estudo e desenvolvimento de um 
sistema semi-autônomo será objeto de estudos futuros. 

Palavras-Chave:  

Colaboradores: - 

 

  



 

  194   

Vol. 2 

 
ESTUDO MORFORMÉTRICO COMPARATIVO DOS MÚSCULOS ENVOLVIDOS NA CONTINÊNCIA URINARIA 

EM RATAS NULÍPARAS E MULTÍPARAS 

Iury Cássio Marques 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Medicina 
Instituição: UnB 
Orientador (a): JOSE ROBERTO PIMENTA DE GODOY 

Introdução: A uretra é um tubo muscular complexo. Sua estrutura compreende uma série de camadas: epitelial, conjuntiva e muscular. 
Como órgão do trato urinário inferior, possui duas funções principais: armazenamento e eliminação periódica de urina. Estas funções são 
reguladas por complexo controle neural e envolvem múltiplos mecanismos para sua eficácia. Atualmente, abandonou-se o antigo conceito 
de dois simples esfíncteres musculares como responsáveis pela continência urinária, mas sim a interação das diferentes túnicas para 
garantia dos mecanismos de continência e micção. Considerando que o conhecimento acerca das modificações morfológicas sofridas pelos 
tecidos que compõem a uretra ao longo do processo de envelhecimento, ou mesmo em condições de trabalho de parto, podem contribuir 
para propor novas abordagens terapêuticas, esse estudo se propõem a descrever a morfometria da uretra em ratas multíparas e nulíparas. 

Metodologia: Os animais foram eutanasiados em câmara contenho CO2 (40%) para a remoção dos blocos pélvicos. Depois de dissecados, 
fixados, desidratados, diafanizados, impregnados em parafina, os espécimes foram seccionados em secções de 5 µm e corados com 
Hematoxilina & Eosina. As análises histológicas para determinar o diâmetro das fibras musculares foram feitas por um único observador 
em microscopia óptica (200x). 

Resultados: Nossos resultados mostraram que as nulíparas possuem a túnica epitelial (55,8±9,5µm), conjuntiva (298,8±104,5µm) e 
muscular (273,5±25,5µm) da uretra mais larga em comparação com as multíparas (35,2±9,7, 245,5±33,3, 217,8±8, respectivamente), sendo 
a diferença estatisticamente significante apenas na túnica epitelial (p<0,05). 

Conclusão: Em conjunto, nossos resultados mostraram que as nulíparas possuem a uretra mais larga que as multíparas. 

Palavras-Chave: Uretra, Nulíparas, Multíparas, Morfometria. 

Colaboradores: Laura Kruchak Barros, Luisa Kruchack Barros, Hugo Alves de Sousa. 
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Estudos de morfologia e aspectos epidemiológicos da doença “top crazy” do teosinto (Zea mays subs. 

mexicana). 

Ivan Kleber da Silva Mattos 
Unidade Acadêmica: Departamento de Fitopatologia 
Instituição: UnB 
Orientador (a): DENISE VILELA DE REZENDE 

Introdução: Teosinto é ancestral do milho, sendo os grãos empregados na alimentação humana, como ração de gado, como forrageira para 
silagem e em programas de melhoramento de milho. A doença denominada “top crazy” em teosinto causa prejuízos sérios na produção de 
grãos e pode levar a planta á morte antes mesmo do seu florescimento. O fungo afeta mudas que se tornam touceiras e no período de 
formação das panículas provoca superbrotamentos dos ápices da planta formando perfilhamentos tipo “vassouras de tecidos”. Em uma 
área experimental da UnB, cultivares plantadas para fins didáticos apresentaram várias doenças, sendo esta uma das principais. A 
introdução de cultivares de teosinto ocorre em todo o país e tem sido cultivada em condições de cerrado para fins de pesquisa em 
melhoramento, adaptação nessas condições e também para produção de grãos. O objetivo dessa pesquisa foi constatar e confirmar se os 
danos observados na área experimental eram causados pelo agente causal da “crazy top”. 

Metodologia: Coletas de plantas em período de produção de panículas e com sintomas de envassouramento nos pendões de plantas de 
teosinto foram feitas, bem como de panículas contendo grãos em fase de maturação. Fotografias das plantas apresentando sintomas 
foram feitas em condições de campo. Lâminas microscópicas foram confeccionadas em corante azul de algodão, onde se depositou 
estruturas possivelmente do patógeno, que foram observadas e fotografadas em microscópio ótico. Fragmentos de folhas foram 
depositados em vidros contendo solução clareadora de tecidos composta de clorofórmio e etanol, na proporção de 1:1, onde 
permaneceram por três dias. Em seguida o material foi colorido com “corante de Bruzesse”, que atua somente nas estruturas fúngicas 
internas nos tecidos vegetais. Cortes de sementes escurecidas e aparentemente sadias foram também imersas nessa solução. Cortes 
histológicos de tecidos foram feitos, coloridos e observados em microscópio ótico. 

Resultados: Os sintomas da doença são perfilhamento dos pendões, com folhas finas e curtas, formando os envassouramentos, típicos dos 
causados por Sclerophthora macrospora (= Sclerospora macrospora). Essas “inflorescências vegetativas” dão o nome á doença de “crazy 
top”. A doença também é conhecida como “downy mildew”. Outros sintomas são o nanismo dos perfilhamentos que se tornam cloróticos. 
As plantas que chegam a formar grãos, esses são na maioria escuros, murchos e de tamanhos reduzidos. O patógeno é parasita obrigatório 
produzindo esporângios raros em condições de campo ou em material fresco. Os esporângios são hialinos, periformes produzidos em 
esporangióforos que saem pelos estômatos. Nos fragmentos de tecidos clareados e colorido observou-se oósporos no inter e 
intracelulares, além de alguns nas nervuras e células parenquimais. Em cortes de grãos foram observadas hifas típicas do fungo. 

Conclusão: Esse é o primeiro relato da doença “crazy top” ocorrendo em teosinto em condições de cerrado no Distrito Federal. Para os 
produtores de milho em condições de cerrado essa pesquisa é importantíssima, porque os danos são severos e medidas de prevenção 
devem ser tomadas principalmente quando se tem plantios de teosinto próximos aos de milho. A doença ocorre em terrenos úmidos, 
irrigados e com períodos de frio que se alternam. Uma vez instalada a doença, o patógeno sobrevive em restos culturais e no solo por meio 
de oósporos e pode causar sérios prejuízos tanto á produção de teosinto como para a produção de milho.  A pesquisa precisa e está sendo 
continuada para testar cultivares de teosinto que foram introduzidas de outros países que sejam tolerantes ou resistentes á doença aqui 
no DF e em outras áreas de cerrado. 

Palavras-Chave: Teosinto, crazy top, downy mildew, morfologia, cerrado, primeiro relato. 

Colaboradores: Colaborou um docente da faculdade de Agronomia da UnB,que será um dos autores do artigo para publicação, Professor 
Everaldo. 
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Traduc¸a~o comentada do romance Isis de Villiers de lIsle-Adam 

Ives Enrique de Araujo Sampaio 
Unidade Acadêmica: Departamento de Teoria Literária e Literatura 
Instituição: UnB 
Orientador (a): SIDNEY BARBOSA 

Introdução: A pesquisa refere-se à realização da tradução de um romance, ainda inédito em português, do autor simbolista francês Villiers 
de lIsle-Adam (1838-1889). Trata-se da obra Isis, o único romance publicado (1862) de uma série programada pelo autor e que nunca foi 
completada. 

Metodologia: Por se tratar de um texto simbolista, cujo estilo é muito carregado, com frases longas e termos inusitados, a metodologia da 
tradução constituiu-se em um desafio que esta pesquisa tentou resolver com a solução de caso a caso, segundo os parâmetros da 
bibliografia. 

Resultados: O romance inteiro foi vertido para o português e os resultados são animadores. No momento, realiza-se, num trabalho 
conjunto com o orientador, o acabamento da revisão dessa tradução. Espera-se entregar o texto para publicação até o final do ano de 
2015. 

Conclusão: A conclusão da pesquisa é a de que a originalidade do texto simbolista exigiu um esforço maior para a sua realização, mas que, 
parece-nos, conseguimos vencer e, em breve, teremos em português uma obra que corresponda minimamente ao valor e ao renome da 
versão original. No pôster, apresentam-se alguns excertos do original francês ao lado de sua tradução em Português 

Palavras-Chave: Villiers de lIsle-Adam, tradução do francês, Simbolismo, romance do século XIX, estilo simbolista 

Colaboradores: xxxx 
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As tendências do controle democrático na política de saúde 

Ivine Camile Soares Costa 
Unidade Acadêmica: Departamento de Serviço Social 
Instituição: UnB 
Orientador (a): SANDRA OLIVEIRA TEIXEIRA 

Introdução: O presente trabalho intitulado “As tendências do controle democrático na política de Saúde” está inserido no projeto de 
pesquisa “Políticas Sociais em tempos de crise do capital: tendências do financiamento, gasto e controle democrático”, o qual integra um 
projeto de pesquisa mais ampliado, “A Condição Contemporânea do Estado Social no Brasil”, desenvolvido no período de 2013 a 2015, no 
âmbito do Grupo de Estudo e Pesquisas sobre Seguridade Social e Trabalho (GESST), do Departamento de Serviço Social da UnB. Diante 
deste cenário, a pesquisa teve como objetivo geral analisar as tendências do controle democrático da política de saúde. Os objetivos 
específicos consistem em a) apreender o estado da arte na produção teórica sobre controle democrático e saúde, b) compreender e 
problematizar os espaços de controle democrático da política de saúde (conselhos, conferências, fóruns). 

Metodologia: A abordagem teórico-metodológica utilizada foi a perspectiva crítico-dialética, com intuito de identificar as determinações 
da condição contemporânea do controle democrático da política de saúde. (BOSCHETTI, 2009). Para apreender a dimensão do controle 
democrático, foram analisadas: a natureza das deliberações do Conselho Nacional de Saúde, a efetivação das deliberações do Conselho 
Nacional de Saúde e a efetivação das deliberações das Conferências Nacionais de Saúde. O levantamento bibliográfico abrangeu os artigos 
publicados na base do Scielo, no período de 2003 a 2014, e livros sobre o controle democrático da política de saúde. O levantamento 
documental abrangeu as resoluções publicadas pelo Conselho Nacional de Saúde e os relatórios das Conferências Nacionais de Saúde no 
período de 2003 a 2014. 

Resultados: O Conselho Nacional de Saúde (CNS) é a instância máxima de deliberação do Sistema Único de Saúde – SUS. A composição do 
Conselho é definida de forma paritária, ou seja, 50% de usuários, 25% de trabalhadores e 25% de prestadores de serviço e gestores. O CNS 
manifesta oficialmente as suas deliberações por meio de resolução, recomendação e moção. Foi utilizada na pesquisa uma Matriz Analítica 
das Resoluções do CNS por aspectos temáticos abordando dados do período de 2003 a 2014. Essa matriz classificou as resoluções quanto 
ao aspecto Concepção, Controle Social, Gestão e Financiamento. Essa matriz provou que a maioria das resoluções classificava-se em 
controle social pelo assunto abordado ser relacionado à participação da sociedade. Em seguida, grande parte foi classificada como 
concepção, pois as resoluções tratavam da concepção dos direitos, programas e projetos da política. 

Conclusão: A atribuição do CNS de atuar na formulação de estratégias e no controle da execução da Política Nacional de Saúde, na esfera 
do Governo Federal, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros mostra a representativa participação da sociedade civil nas decisões 
relacionadas ao Conselho. O que levou o controle social ter seu papel de destaque foi o surgimento do movimento de reforma sanitária 
que trouxe discussões como os princípios de integralidade, descentralização e universalização para a mesa diretora do CNS, a partir da 
década de 70. Esse período foi responsável por grandes mudanças na saúde pública no Brasil, através das importantes manifestações 
relacionadas ao crescimento do controle social na saúde pública do país. O que é bem representado através dos dados obtidos nesta 
pesquisa. 

Palavras-Chave: controle democrático, política de saúde, conselhos e conferências. 

Colaboradores: Não se aplica. 
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O baile de três poderes: a relação triangular Brasil, América Latina e EUA na construção da ONU (1945-

1950) 

Izaú Gomes Querino Rodrigues Neto 
Unidade Acadêmica: Departamento de História 
Instituição: UnB 
Orientador (a): VIRGILIO CAIXETA ARRAES 

Introdução: Esta pesquisa tem por objetivo principal analisar a presença, influência e ações do Brasil no contexto de construção da 
Organização das Nações Unidas como o centro de negociações diplomáticas e como um parlamento internacional com o objetivo da 
manutenção da paz entre as nações. Nesse contexto é possível acompanhar, nas negociações envolvendo o papel das nações na ONU, suas 
limitações e usos futuros, isto é, um interessante exemplo prático da teoria de Rubens Ricupero acerca de dois eixos explicativos para a 
história das relações externas do Brasil: o simétrico e o assimétrico. Somado ao “pragmatismo equidistante”, citado por Cervo e Bueno no 
História da Política Exterior do Brasil e aos pensamentos de poder presentes em Morgenthau, cria-se um ponto de análise para as lógicas 
de poder do continente americano aplicadas à Assembleia Geral das Nações Unidas e suas votações. 

Metodologia: Foram utilizados na pesquisa documentos diplomáticos brasileiros e discursos do decênio 1945-55 em relação à constituição 
de uma organização internacional. Também ganham importância como fontes primárias discursos de personagens envolvidas no processo, 
para dessa forma se estabelecer um cenário onde interesses podem convergir ou divergir, sendo esse equilíbrio influenciado pelo contexto 
internacional e intranacional. Além disso, fontes jornalísticas da época forneceram panorama da cobertura midiática e dos reflexos da 
opinião pública, em alguns momentos. Também aparecem textos que auxiliaram na compreensão das fontes primárias e na constituição 
destas numa linha pensamento baseada nas lógicas de poder num sistema hierárquico continental que se reflete nas votações da 
Assembleia Geral. Assim, entram nesse grupo obras tanto sobre a política externa do período quanto estudos acerca de visões políticas, 
ideologias e funcionamentos internos de instituições envolvidas. 

Resultados: Empreendeu-se que, durante os dez primeiros anos das Nações Unidas, o trabalho de construção da organização foi árduo e 
bastante influenciado pela lógica bipolar do pós-guerra. No entanto, estruturou-se nas negociações de votação por diversas vezes uma 
lógica segundo a qual o Brasil utilizou sua influência entre os países latino-americanos para angariar apoio aos interesses de Washington, 
ou, em segunda medida, interesses próprios. Tal estrutura acabou por caindo num processo demorado de esfalecimento, à medida que as 
promessas de apoio norte-americano ao desenvolvimento nacional foram se concretizando em realizações fracas, ao passo que os Estados 
Unidos voltavam sua atenção para projetos estratégicos em outras regiões ligados ao cenário da Guerra Fria. A “desesperança” nacional 
iniciaria um processo que acabaria tendo influência na política externa nacional do governo JK, mas também na mudança do 
relacionamento com os vizinhos. 

Conclusão: Percebe-se, na estrutura das Nações Unidas, uma relação de poder baseada na centralidade do Conselho de Segurança para o 
processo de tomada de decisão. Num segundo plano, entretanto, a ONU se estrutura também em diversos outros “círculos de poder” a 
depender do espaço temporal em que se focam as análises. No caso de seu primeiro decênio, vêem-se os dois círculos da bipolaridade, 
ainda em formação no período entre a Segunda Guerra e a Guerra Fria, como reinantes, e ao se somar isso no continente americano se 
visualiza a região como zona de influência latente dos Estados Unidos da América. Nesse cenário, o Brasil, por sua já tradicional relação 
harmoniosa com Washington, assume as vezes de “negociador” e “porta-voz” de interesses ianques perante os demais países latino 
americanos. No entanto, as alterações na estrutura internacional começam a espalhar a atenção dos Estados Unidos para outros pontos do 
globo, processo que inicia uma deterioração nas relações entre os dois grupos. 

Palavras-Chave: História, política externa, Brasil, Estados Unidos, Nações Unidas, América Latina. 
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Jacqueline Cristina Lima de Souza 
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Orientador (a): GEOVANY ARAUJO BORGES 

Introdução: A máquina é dependente do ser humano, ela precisa ser programada para exercer uma função e é muito utilizada 
normalmente quando é necessário repetição, ou seja, quando não é necessário adaptação, porque ela não consegue se adaptar ao 
ambiente. O primeiro passo para a inteligência artificial é o aprendizado, os computadores precisam se adaptar ao ambiente, ou 
basicamente serem programadas para isso. Primeiramente é necessário que o robô reconheça o ambiente a sua volta para que possa se 
adaptar, depois é importante reconhecer os objetos a sua volta.  Para isso usa-se um algoritmo que consegue captar as bordas de objetos 
que a câmera do Kinect consegue alcançar e dessa forma o robô “enxerga” o ambiente e para o reconhecimento dos objetos utilizamos 
algumas bibliotecas. Se o computador consegue “enxergar” o ambiente ele pode desviar e pode ser programado para saber como utilizar 
os objetos. 

Metodologia: Primeiramente, foi estudado ROS e a utilização das ferramentas dentro do ROS. Também foram exploradas as várias funções 
do Kinect. Trabalhou com o programa para obter a borda dos objetos (Good Features To Track). Depois o reconhecimento de objetos 
utilizando o Kinect e bibliotecas como OpenNI e OpenCV. E também trabalhou com o programa Rviz, que é uma ferramenta de visualização 
do ROS, com o qual pode-se visualizar a nuvem de pontos do Kinect por exemplo. 

Resultados: Como resultado foi adquirido uma nuvem de pontos a partir do Kinect utilizando o programa Rviz, imagens de profundidade 
através também do Kinect o qual a partir da cor do pixel revela o quão distante o objeto está. As bordas de tudo presente no ambiente 
(Good Features To Track). E alguns exemplos de reconhecimento de objetos. 

Conclusão: A área de pesquisa é muito ampla e há muitos estudos para cada ponto trabalhado. A aluna buscou estudar e trabalhar os 
tópicos que juntos podem da melhor forma trazer a adaptação e aprendizado da máquina. O Kinect foi a ferramenta chave, utilizado em 
quase todas as etapas da pesquisa, com suas câmeras que proporcionam nuvem de pontos, imagens de profundidade. O algoritmo Good 
Features To Track se mostrou muito útil para o reconhecimento do ambiente. 

Palavras-Chave: Aprendizado de maquina, sistemas adaptativos 
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RELAÇÃO ENTRE DESEMPENHO ESCOLAR, APTIDÃO FÍSICA, NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA E COMPOSIÇÃO 

CORPORAL EM CRIANÇAS DE ESCOLA RURAL 

Jacqueline Souza dos Santos 
Unidade Acadêmica: Educação Física Escolar 
Instituição: UCB 
Orientador (a): Carmen Silvia Grubert Campbell 

Introdução: O exercício físico é tido como essencial para o crescimento e desenvolvimento saudável, exercendo impacto positivo na saúde 
física e mental de crianças, podendo influenciar de maneira benéfica a cognição. Diante do exposto, o presente estudo tem como proposta 
verificar a relação entre o desempenho escolar, aptidão física, nível de atividade física e composição corporal em crianças de uma escola 
rural de Brasília-DF. 

Metodologia: Participaram do estudo 60 estudantes com idade entre 8 e 12 anos, de ambos os sexos. Foram realizadas mensurações de 
antropometria, composição corporal, questionário de estilo de vida para estimar o nível de atividade física, além de testes de aptidão física 
para avaliar agilidade, força de membros inferiores e flexibilidade. Ademais, todos os indivíduos foram submetidos a um teste de 
desempenho escolar. A normalidade dos dados foi avaliada utilizando-se dos testes de Skewness e Kurtosis. Os resultados das variáveis 
estão apresentados em média e desvio padrão. A correlação de Pearson foi empregada para analisar a relação entre o desempenho 
escolar, aptidão física, nível de atividade física e composição corporal, adotando-se um nível de significância de p?0,05. 

Resultados: Verificou-se que a amostra estudada apresentou um percentual de gordura moderadamente alto (25,30±7,62 %G), 
independente do sexo, apesar de ser moderadamente ativa (137,70±54,7 METS/sem). A amostra apresentou nível fraco para ambos os 
sexos nos testes de agilidade (7,96±0,65 s), força de membros inferiores no teste de salto horizontal (121±38,87 cm) e flexibilidade 
(23,24±5,90 cm). As crianças avaliadas apresentaram pontuação considerada inferior no teste de desempenho escolar (87,64±30,90 
pontos) para a idade e série escolar. Foi observada uma correlação fraca, porém positiva, entre o teste de desempenho escolar e 
percentual de gordura (r= 0,38; p=0,003), e uma correlação fraca e negativa entre nível de atividade física e teste de desempenho escolar 
(r= -0,43; p=0,001). Quanto as correlações entre desempenho acadêmico e parâmetros de aptidão física, não foram observados resultados 
estatisticamente significativos. 

Conclusão: Em conclusão, os resultados da presente investigação sugerem que o NAF foi inversamente associado ao TDE, ao passo que, o 
%G foi diretamente associado ao TDE. Entretanto, cabe destacar que ambas associações foram estratificadas como fracas. Sugere-se 
cautela ao interpretar os presentes achados, na medida que, analises de associação não estabelecem relação de causa e efeito. Ademais, 
estas crianças podem estar em fase de maturação o que pode refletir nos resultados quanto a massa corporal, além disso não foi avaliado 
status socioeconômico e quanto tempo essa amostra dedicava aos estudos fora da escola, o que pode influenciar o desempenho 
acadêmico. Vale ressaltar que o NAF, bem como a adiposidade corporal, podem não ser determinantes do desempenho escolar, uma vez 
que, os valores destas variáveis podem ainda não resultar na instalação de doenças crônicas não transmissíveis, estas sim mais 
frequentemente associadas ao desempenho escolar nesta idade. 

Palavras-Chave: Desempenho escolar; Nível de atividade física; Aptidão física. 
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Caracteriação geofísica da região centro-Norte de Minas Gerais (MG) 

Jadson da Silva Lima 
Unidade Acadêmica: Instituto de Geociências 
Instituição: UnB 
Orientador (a): MONICA GIANNOCCARO VON HUELSEN 

Introdução: A geofísica é uma das técnicas de investigação da crosta terrestre em superfície e profundidade mais eficiente atualmente e 
dois importantes métodos que atuam nessa investigação são a magnetometria e a gamespectrometria. A magnetometria tem como 
parâmetro físico a susceptibilidade magnética das rochas em subsuperfície. A gamaespectrometria atua fazendo um mapeamento 
superficial dos radioelementos emitidos pelas rochas que englobam aproximadamente os primeiros 30 cm da crosta terrestre, por essa 
razão possui uma alta correlação com mapas geológicos, de solos e textura dos solos.  O principal objetivo do presente trabalho é mostrar 
os resultados do processamento e interpretação dos dados geofísicos (magnetometria e gamaespectrometria) da área 13 do Programa de 
Aerolevantamento Geofísico de Minas Gerais, um projeto que é fruto da parceria entre a CODEMIG (Companhia de Desenvolvimento 
Econômico de Minas Gerais) com a CPRM (Serviço Geológico do Brasil). A partir dos mapas obtidos de gamaes 

Metodologia: A área em estudo foi sobrevoada com altura média de voo de 100 m, o avião continha um gamaespectrômetro e um 
magnetômetro possibilitando, dessa forma, a aquisição de perfis gamaespectrométricos e magnetométricos de alta resolução com linhas 
de voo e controle espaçadas de 0,5 km e de 10 km orientadas nas direções N25ºW e N65ºE, respectivamente. Para o processamento e 
obtenção das imagens geofísicas foi utilizado o programa Oasis Montaj da Geosoft, versão 8.0. Os produtos foram adquiridos através do 
método interpolador de curvatura mínima com o tamanho das células de 125 m (1/4 da distância entre as linhas de voo). Este método gera 
uma superfície suavizada com os valores o mais próximo possível dos valores originais (GEOSOFTTM, 2015). Em alguns mapas foi preciso 
realizar filtragem onde foi utilizado principalmente o filtro Hanning e o filtro Butterworth, para redução do aspecto ruidoso. Para 
interpretação e geração dos mapas foi utilizado o programa o Arcgis versão 10.2. 

Resultados: Com o auxílio das imagens ternárias RGB e CMY foi possível delimitar a área de estudo em oito assinaturas 
gamaespectrométricas que foram determinadas com base na concentração dos radioelementos potássio, tório e urânio que varia entre 
baixa, média e alta. Fazendo a análise do mapa dos domínios gamaespectrométicos com os mapas da geologia e da textura dos solos foi 
possível observar uma grande correlação entre os mesmos.  Na interpretação magnetométrica da área de estudo, primeiramente foi 
obtido o espectro de potência para caracterização das profundidades das fontes magnéticas. Encontrou-se as fontes infracrustais com 
profundidade em torno de 17,5 km, além de uma profundidade intermediária de aproximadamente 6,58 Km e das fontes supracrustais 
com profundidades em torno de 1,2 Km. Na análise qualitativa, foi realizada a classificação dos valores de amplitude do sinal analítico em 
quatro classes que variam de 0,002 a 0,06 nT/m. Para a obtenção dos lineamentos foi utilizado a intensidade 

Conclusão: A gamaespectrometria por ser um método superficial possui uma grande correlação com os mapas geológicos e da textura do 
solo. Esse fato pode ser observado em lugares onde observam-se baixas concentrações para os três radioelementos que são caracterizados 
por possuírem uma textura de solo média/arenosa, diferentemente dos lugares em que a textura é argilosa onde a concentração é maior. 
Esse fato é de grande importância no reconhecimento inicial da área e na delimitação de limites mais bem definidos em mapas geológicos 
e de solos, sem falar em outras aplicações como a identificação de áreas onde o processo de lixiviação é mais atuante quando integrado 
com outras informações.  No estudo magnetométrico da área percebemos que o domínio II foi o que apresentou maior correlação com a 
geologia. O domínio III apresenta um grande corpo anômalo que pode se tratar de uma intrusão magmática e que atinge milhares de 
metros de profundidade e grandes lineamentos NW/SE que juntamente com os lineamento 

Palavras-Chave: magnetometria, gamaespectrometria, Minas GErais, geofísica 
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Caracterização de Estruturas Coerentes em Subcanais 

Jalusa Maria da Silva Ferrari 
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade do Gama 
Instituição: UnB 
Orientador (a): JHON NERO VAZ GOULART 

Introdução: Canais compostos são caracterizados pela presença de um canal principal, por onde o escoamento se desenvolve com 
facilidade, e por uma ou mais fendas onde há predominância dos efeitos viscosos. Canais como esse são largamente utilizados no interior 
de reatores nucleares, trocadores de calor, canais de abstecimento e até em sistemas de resfriamento de conjuntos eletrônicos (Meyer e 
Rehme, 1995, Soldini et. al., 2004, Souza et al., 2015). Nessas aplicações o escoamento é, muitas vezes, obrigado a escoar em canais não 
circulares, assim a necessidade de determinação de fatores de atrito é fundamental para o cálculo de potência requeridas para sistemas de 
bombeamento. O objetivo desse trabalho é avaliar numericamente o coeficiente de atrito de um canal retangular com um subcanal 
secundário junto a uma das paredes laterais. O escoamento é completamente desenvolvido, laminar, incompressível e cobre uma faixa de 
Reynolds de 200 a 1200. 

Metodologia: Através do gradiente de pressão, da velocidade média e do perfil geométrico do canal o fator médio de atrito, f, foi 
calculado. Sharma e Müller [7], sugerem o cálculo do coeficiente de forma C para canais retangulares, através da Eq. 1, visto que a solução 
clássica, C=16 para tubos circulares, é discrepante em dutos não-circulares (Baharami, 2006) f  Re=24(1-1.3553a_c+1.9467a_c^2-
1.7012a_c^3+0.9564a_c^4-0.2537a_c^5)    (1) Onde ?c é a relacao entre a largura do canal e sua altura, de forma que seja a menor 
dimensão sobre a maior para que 0=a_c=1. Nas paredes, condições de não deslizamento foram impostas. Para obtenção do escoamento 
competamente desenvolvido, a condição de periodicidade translacional foi aplicada na direção principal do escoamento (eixo x), através da 
prescrição do fluxo mássico. O Reynolds foi controlado com fluxo mássico. Nos casos estudados a massa específica e a viscosidade 
dinâmica permaneceram constantes. 

Resultados: Simulações em um canal retangular sem subcanal secundário, os mesmos valores de Reynolds usados nos canais compostos, 
foram executadas com o intuito de obter convergência de malha e valores da constante de forma do canal, C. Os resultados foram 
satisfatórios e estão em concordância com a Eq. 1. O fator de atrito médio mostrou uma função do inverso do numero de Reynolds, 
concordando com White, 1974. Além disso, o fator de forma C foi dado por uma constante na faixa de Reynolds investigada. As soluções 
também mostram que, para os menores números de Reynolds, os fatores médios de atrito se afastam. Com o crescimento dos valores de  
Reynolds, os valores de f tendem a colapsar para um mesmo valor. Foi observado que a profundidade do subcanal influencia de forma 
definitiva no fator de atrito, e, consequentemente, na perda de carga do canal. 

Conclusão: Os resultados mostraram que o fator médio de atrito, f, pode ser dado por uma equação do tipo f = C Re-m, onde, foi 
observado pelos autores, m ~ -1, como mínima variação em torno desse número. O fator de forma C, mostrou-se diferente para cada 
tamanho de subcanal secundário e não apresentou clara relação com o valor adimensional P/D do subcanal. Isto pode ser visto nos valores 
apresentados pelos subcanais 30 x 12 e 10 x 4, ambos possuem a mesma relação adimensional P/D, 2,50, porém, para os valores de 
Reynolds menores que 800 foi constatado valores de forma bastante diferentes. Para o números de Reynolds avaliados não foram 
encontrados traços de velocidade de comportamento periódicos. No seguimento desse trabalho, serão abordadas novas soluções de 
adimensionalização, bem como o aumento do número de Reynolds para avaliar a relação entre instabilidade do escoamento e os valores 
médios dos coeficientes de atrito. Também é alvo dos próximos trabalhos, a transferência de calor associada a 

Palavras-Chave: canais compostos, escoamento laminar, perda de carga, fator de atrito, simulação numérica, estruturas coerentes. 
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Análise da cobertura jornalística dos portais Uol, G1 e Terra sobre as eleições presidenciais de 2014 
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Orientador (a): LIZIANE SOARES GUAZINA 

Introdução: As eleições no Brasil nunca foram tão influenciadas pela internet como em 2014. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios (PNAD) de 2013, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o percentual de brasileiros que possuem 
computador com acesso à internet subiu de 40,3% em 2012 para 43,1%, totalizando 28 milhões de pessoas. Entre os jovens, o acesso é 
ainda maior: 74,2% dos jovens de 18 ou 19 anos e 71% dos jovens de 20 a 24 anos estão conectados. O objetivo da pesquisa foi realizar 
uma análise de conteúdo e enquadramento da cobertura político-eleitoral dos portais UOL, G1 e Terra para identificar os principais temas 
de cobertura e, posteriormente, analisar se esses temas contemplam os interesses dos estudantes. 

Metodologia: Acompanhamos a publicação de notícias relacionadas a política nos portais no período de 25 de agosto a 26 de outubro de 
2014, de forma a compreender aproximadamente dois meses de campanha eleitoral, o primeiro e o segundo turnos das eleições. 
Observamos diariamente a homepage de cada portal durante três horários do dia (7h30, 12h30 e 20h. Foi computada, por dia, a ocorrência 
de notícias novas enquadradas pelos portais como referentes a política. No total, foram analisadas 5.810 matérias, 2.203 delas do UOL, 
2.040 do G1 e 1.567 do Terra.A partir dessa seleção, as matérias foram organizadas em 36 categorias. 

Resultados: Foi possível detectar que a maioria das notícias enfatizou a corrida travada entre os candidatos (propostas, declarações, 
campanhas), o impacto econômico das eleições, o caso de corrupção da Petrobras (Operação Lava-Jato) e o desempenho dos 
presidenciáveis nas pesquisas eleitorais. Ademais, observou-se enquadramento predominantemente negativo da então candidata à 
reeleição Dilma Rousseff e do Partido dos Trabalhadores, enquanto que o candidato de oposição na época Aécio Neves e o Partido da 
Social Democracia Brasileira (PSDB) receberam viés mais positivo. 

Conclusão: Verificamos também certo esvaziamento de vozes e perspectivas que fugiam da dualidade de fontes de autoridade Dilma e 
Aécio. Enquanto isso, os jovens discutiam em rede polêmicas como a homofobia, o racismo e a descriminalização do aborto, identificavam-
se mais com causas sociais que com partidos e procuravam maior pluralidade de opiniões e fontes de informação. 

Palavras-Chave: Eleições 2014, cobertura política-eleitoral, jornalismo político, portais. 
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Revisão Sistemática de Instrumentos Validados para avaliar a atenção básica e especializada, com ênfase 

na coordenação e na continuidade assistencial. 

Jamilly de Sousa Amorim 
Unidade Acadêmica: Departamento de Enfermagem 
Instituição: UnB 
Orientador (a): MARIA RAQUEL GOMES MAIA PIRES 

Introdução: Um sistema de avaliação efetivo deve reordenar a execução das ações e serviços, redimensionando-os de forma a contemplar 
as necessidades de seu público, dando maior racionalidade ao uso dos recursos (Brasil, 2009). Dessa forma, a abordagem para a avaliação 
desta qualidade de serviços da saúde deve abranger desde a avaliação de processos de trabalho nas áreas de gestão hospitalar até a 
avaliação dos resultados, para a possível verificação da continuidade do cuidado. Assim, existe uma importância de se utilizar instrumentos 
validados para avaliar a qualidade do atendimento na atenção básica e especializada, entre estes existe a Avaliação para Melhoria da 
Qualidade (AMQ) e o Primary Care Assessment Tool (PCATool). Como a APS é o primeiro nível de atenção de um sistema de saúde, 
caracteriza-se, inicialmente, pelo acesso de primeiro contato do usuário com o sistema, a longitudinalidade e integralidade da atenção 
oferecida, a coordenação da assistência à saúde, a abordagem focada na família, 

Metodologia: Pesquisa bibliográfica que pode ser definida como revisão sistemática de abordagem qualitativa. O levantamento 
bibliográfico foi realizado nas seguintes bases de dados das Ciências da Saúde: SciELO, Lilacs (Litera¬tura Latino - Americana e do Caribe em 
Ciências da Saúde), PUBMED (Publicações Médicas) e Biblioteca do Cochrane. Os artigos foram avaliados por meio de instrumentos 
validados para a extração dos dados. Os critérios de inclusão foram: publicações na¬cionais e internacionais disponíveis nos idiomas 
português, inglês e espanhol, período 2010 a 2015, artigos, teses e dissertações que apresentassem instrumentos validados no âmbito da 
AB, atenção secundária ou coordenação do cuidado.  E os critérios de exclusão foram: Relato de pesquisa e não apresentar instrumentos 
validados para avaliar a AB e especializada. Os seguintes descritores utilizados foram pesquisados na Bireme (DeCS – Terminologia em 
Saúde): “valida¬ção de um instrumento”, “avaliação dos serviços de saúde”, “qualidade 

Resultados: Foi realizado um piloto para teste do protocolo de revisão, o qual se mostrou pertinente ao objeto. As palavras foram 
adequadas e a busca nas bases de dados selecionadas se mostrou satisfatória para o seguimento da pesquisa. 

Conclusão: Atualmente a pesquisa  encontra-se em fase de análise e sistematização dos resultados, com finalização dos resultados previsto 
para a entrega do relatório final. 

Palavras-Chave: Validação de Questionários de Pesquisa. Atenção Básica. Instrumentos de Saúde. Avaliação dos Serviços de Saúde. 
Qualidade da Assistência à Saúde. 

Colaboradores: BRASIL. Ministério da Saúde. Manual do Programa Nacional de Avaliação de Serviços de Saúde. Brasília: 2009. Starfield B. Is 
primary care essential? Lancet. 1994, 344 (8930):1129-1133.  OBS: Em vista da substituição recente da bolsista, a pesquisa teve que 
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A influência do Supremo Tribunal Federal sobre a Assembleia Nacional Constituinte e os fatores que 

influenciam o processo constituinte egípcio – Uma Análise Comparada 

Janaina Albuquerque Azevedo Gomes 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Direito 
Instituição: UnB 
Orientador (a): JULIANO ZAIDEN BENVINDO 

Introdução: A pesquisa objetiva analisar o papel da primavera árabe no Egito e dos protestos durante o regime militar no Brasil para as 
reformas constitucionais, além de demonstrar, com casos práticos, a manifestação do poder constituinte. Objetiva-se discutir o efeito 
provocado nos respectivos Tribunais Superiores e em suas decisões. 

Metodologia: : Foi realizado levantamento bibliográfico com o objetivo de aprofundar o debate que concerne ao desenvolvimento da 
primavera árabe e à conseguinte reforma constitucional frente à Assembleia Constituinte de 1988. Foi analisada a fonte de cada 
ordenamento jurídico, levando em consideração que a lei egípcia é profundamente enraizada pela shari’a e, portanto, constitui diferença 
significativa em comparação ao ordenamento jurídico brasileiro. Foi feito acompanhamento do processo de elaboração da Constituição 
egípcia, do referendo que a promulgou e da eleição de um novo governante, assim como ocorrido no contexto pós-regime militar com a 
Constituinte de 1988. 

Resultados: A principal diferença encontrada entre os casos acima citados é a forma de lidar com os direitos fundamentais. Enquanto a 
experiência brasileira resultou no fim da censura e do acesso mais democrático do povo à política, por exemplo, não se pode afirmar com 
certeza se diversos direitos fundamentais foram garantidos à população egípcia com o fim da primavera árabe e a nova Constituição. Além 
disso, a Suprema Corte Constitucional egípcia, que possui poder constitucional assim como o STF, permanece permeada pela influência 
militar e religiosa, contendo o avanço da garantia de direitos sociais clamados pelos egípcios durante as manifestações populares que 
resultaram na primavera árabe. 

Conclusão: Independente da cultura, da religião, do processo histórico e da fonte jurídica do ordenamento de cada país, evidencia-se que o 
poder de fazer lei, de fato, emana do povo, mesmo em situações de extrema repressão e regimes totalitários consolidados há décadas. 
Diversas semelhanças foram encontradas nos dois processos de reforma constitucional, principalmente no que se refere ao surgimento de 
novos partidos políticos, ao papel exercido pelos meios midiáticos, às eleições democráticas e ao novo tratamento dado aos direitos 
sociais. 

Palavras-Chave: Poder Constituinte, Primavera Árabe, Regime Militar, Assembleia Constituinte, Supremo Tribunal Federal, Suprema Corte 
Constitucional, Direitos Fundamentais. 
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ULTRASSOM DOPPLER NA AVALIAÇÃO DINÂMICA DO FLUXO SANGUÍNEO DE ARTÉRIAS E VEIAS DIGITAIS 

PALMARES EM CAVALOS DE ENDURO 

Janiny Cardoso Viana 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária 
Instituição: UnB 
Orientador (a): EDUARDO MAURICIO MENDES DE LIMA 

Introdução: Nas competições de vaquejada os cavalos realizam exercícios físicos de alta intensidade. A execução desses intensifica as 
respostas metabólicas, com modificações físicas, bioquímicas e hematológicas. À medida que essas mudanças resultam em efeito 
fisiológico adequado, há adaptação funcional ao esforço e condições a que o animal é submetido durante as competições. 

Metodologia: Foram realizadas vinte avaliações em quatro dias, com dez eqüinos machos atletas de vaquejada. No dia zero, foi feito uma 
análise como parâmetro de controle para as avaliações subseqüentes, que foram realizadas em três dias consecutivos. Os procedimentos 
basearam-se no exame clínico completo e coleta de sangue venoso para a quantificação dos seguintes parâmetros: hematócrito, 
hemoglobina, glicose, sódio, cálcio ionizado e potássio. 

Resultados: A análise hidroeletrolítica demonstrou aumento no hematócrito e hemoglobina no primeiro dia de competição, mantendo-se 
elevada. A glicemia esteve aumentada nos três dias, porem no último houve diminuição se comparada ao primeiro. Foi detectada ausência 
de diferença estatística significativa na avaliação do íon sódio. A concentração de cálcio ionizado diminuiu, sendo acentuada no terceiro dia 
e a concentração de potássio sanguíneo manteve-se inalterada. 

Conclusão: em eqüinos, cães e humanos, a contração esplênica é um fenômeno fisiológico que ocorre após o exercício de alta intensidade 
e promove alteração nos níveis de hemoglobina e hematócrito. A pequena alteração na concentração de sódio demonstra que não há 
influencia da desidratação e perda de fluidos sobre os resultados do hematócrito e hemoglobina. A demanda fisiológica por energia 
aumenta as concentrações de glicose para promoverem a gliconeogênese. Após o exercício, a bomba de sódio e potássio capta o potássio 
plasmático e acarretando na redução desse íon. Exercícios de curta duração não exigem grande requerimento de cálcio. Logo, as respostas 
fisiológicas foram condizentes com a intensidade do estímulo ao organismo. 

Palavras-Chave: exercício, fisiologia, metabolismo, bioquímica.   PARÂMETROS HIDROELETROLÍTICOS DE EQUINOS EM COMPETIÇÃO DE 
VAQUEJADA 

Colaboradores: SILVANA ARRUDA 
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Avaliação histopatológica de tumores digitais em cães pós-amputação de dígito encaminhados ao 

Laboratório de Patologia Veterinária da UnB: estudo retrospectivo (2003-2014). 

Jaqueline Alves de Lemos 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária 
Instituição: UnB 
Orientador (a): FABIANO JOSE FERREIRA DE SANT ANA 

Introdução: Dentre os diversos tumores que afetam os cães aqueles que acometem os dígitos possuem, na grande maioria, prognóstico de 
reservado a desfavorável devido sua agressividade. Em alguns casos mais graves, a amputação da região afetada é o tratamento de escolha 
mais adequado. Os dígitos caninos podem ser alvo de muitas alterações, incluindo neoplasmas malignos ou benignos, mas há poucos 
relatos na literatura sobre estas alterações (HENRY et al., 2005, WITHOW et al., 2007). Este estudo tem o objetivo de investigar os 
diferentes tipos de tumores que afetam dígitos de cães e que foram diagnosticados no Laboratório de Patologia Veterinária da 
Universidade de Brasília nos últimos 12 anos. 

Metodologia: O estudo teve início com a análise das todas as requisições de biópsia de tumores digitais em membros torácicos e pélvicos 
de cães entre o período de janeiro de 2003 a dezembro de 2014 (12 anos) registradas no Laboratório de Patologia Veterinária da UnB (LPV-
UnB). Após a separação dos casos de dígitos afetados, foram recolhidas informações como a raça, idade, sexo, pelagem e localização 
anatômica da lesão (membros torácico ou pélvico). As lâminas histopatológicas de todos os casos foram revisadas para descrição das 
lesões e confirmação do diagnóstico Em alguns casos, colorações especiais foram utilizadas para auxiliar na classificação das alterações. 

Resultados: Foram identificados 59 casos, dos quais 34 (57,6%) eram alterações neoplásicas e 25 (42,4%) não-neoplásicas. Dos neoplásicos, 
38,23% (n=13) correspondiam a neoplasmas mesenquimais, 32,35% (n=11) epiteliais e 29,41% (n=10) de células redondas. Dos epiteliais, 
63,6% (n=7) eram malignos e 36,4% (n=4) benignos. Dos mesenquimais, 90,9% (n=10) eram malignos e 9,1% (n=1) benigno. Dos tumores 
de células redondas, todos eram malignos. Os principais neoplasmas detectados foram carcinoma de células escamosas, mastocitoma, 
melanoma, tumores mesenquimais indiferenciados e tumores de células redondas indiferenciados. Quanto ao membro, 32,2% (n=19) 
ocorreram nos membros torácicos e 49,2% (n=29) nos pélvicos e em 11 casos, o membro não foi informado. Quanto à raça, 13,55% (n=8) 
eram Labrador, 10,16% (n=7) Dachshund, 8,5% (n=5) Pastor alemão e 8,5% (n=5) Fila. Dentre os tumores não-neoplásicos encontrados 60% 
(n=15) correspondem a lesões inflamatórias, 8% (n=2) hamartomas e 8% acrocordomas. 

Conclusão: Os dados do presente estudo mostram que alterações tumoriformes digitais caninas são comuns na região avaliada. Em 
comparação com outros estudos houve discordância quando ao tipo neoplasia digital mais frequente. O carcinoma de células escamosas 
foi a alteração digital canina mais registrada em outras investigações (HENRY et al., 2005, MADRUGA et al., 2011). No presente estudo, os 
neoplasmas mesenquimais malignos e os tumores indiferenciados de células redondas foram os mais comumente diagnosticados. Outras 
variáveis analisadas foram semelhantes às disponíveis na literatura. Tumores de dígitos na grande maioria das vezes são invasivos podendo 
causar lise óssea e, portanto, a amputação do dígito ou do membro afetado é o tratamento mais adequado devendo ser realizado o mais 
precocemente possível (HENRY et al., 2005, MADRUGA et al., 2011). 

Palavras-Chave: oncologia, dermatologia, doenças de cães 

Colaboradores: Janildo Ludolf Reis Junior, Lorena Ferreira Silva, Thayara Oliveira Rodrigues, Guilherme Reis Blume. 
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Atividades e ocupações de crianças e adolescentes brasileiros de 5 a 14 anos de idade. 

Jaqueline Gonçalves de Sousa 
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade da Ceilândia 
Instituição: UnB 
Orientador (a): TATIANA BARCELOS PONTES 

Introdução: A participação em ocupações contribui para o desenvolvimento físico, cognitivo, social e afetivo de crianças e adolescentes e 
se configura como um dos principais objetivos da intervenção terapêutica ocupacional. Repertório de ocupações (RO) é definido como a 
constelação de ocupações realizadas por um indivíduo em um específico ponto de sua vida. Dada a importância do repertório de 
ocupações de crianças e adolescentes para seu desenvolvimento, saúde e qualidade de vida, faz-se importante conhecer e explorar este 
repertório. A Pediatric Activity Card Sort – PACS criada em 2004, no Canada e é uma avaliação que permite conhecer o engajamento de 
crianças e adolescentes em atividades significativas. Entretanto, é sabido que ocupações são mediadas e influenciadas pela cultura, desta 
forma, uma avaliação criada para outro contexto, pode não ser adequada ao entendimento do RO da população brasileira.Desta forma, 
esre estudo se propôes a realizar adaptação transcultural da avaliação Pediatric Ac 

Metodologia: Este estudo é parte integrante de uma pesquisa que visa traduzir, adaptar e validar a avaliação Pediatic Activity Card Sort – 
PACS para o português (brasileiro). Para a etapa de adaptação transcultural, a versão pré-final traduzida da avaliação foi aplicada em 60 
crianças e adolescentes atendidos pelos serviços ambulatoriais ou de internação do Hospital Universitário de Brasília (HUB). Além da 
versão traduzida do PACS, foi aplicado também um questionário para coleta de dados demográficos. Os dados foram coletados em junho 
de 2015 e os resultados foram armazenados em um banco de dados. Os dados foram analisados em estatísticas descritivas (frequência, 
porcentagem, média, mediana e desvio-padrão). Foram feitas análises de comparação entre as médias dos grupos, usando o programa 
SPSS, versão 20. O projeto foi aprovado pelo Comité de Ética da Faculdade de Ciências da Saúde da UnB. 

Resultados: Foram avaliadas 60 crianças e adolescentes entre 5 e 14 anos de idade. Destes 53,3% eram do sexo masculino, 75% eram 
negros ou pardos e 88,3% tinham ao menos 1 irmão. Com relação ao repertório de ocupações, as crianças e adolescentes faziam, em 
média, 95,7% das ocupações relacionadas ao cuidado pessoal, 58,6% das ocupações relacionadas à produtividade e atividades escolares, 
58,9% das ocupações relacionadas a hobbies e 15,1% das ocupações relacionadas a esportes. Dentre as ocupações realizadas pelas crianças 
e adolescentes brasileiros e que não constavam do PACS, as mais comuns foram: cuidado pessoal – escova, chapinha e penteados nos 
cabelos, cortar e fazer as unhas, produtividade: cozinhar e lavar banheiro, hobbies: dança, queimada, pique-esconde, bolinha de gude, 
soltar pipa e pescar, esportes: capoeira e handebol. 

Conclusão: As crianças e adolescentes brasileiros participaram de mais ocupações relacionadas ao cuidado pessoal ao se comparar a 
crianças canadenses de semelhante faixa etária, que realizaram 88,9%. Entretanto, elas realizaram menos ocupações relacionadas a 
hobbies (58,9% x 69,0%) e menos ocupações relacionadas a esportes (15,1% x 60,0%). Em relação a produtividade, os dados foram 
semelhantes (58,6% x 56,8%). Para uso com a população brasileira, o PACS deverá passar por alterações culturais, incluindo em seu 
repertório mais atividades relacionadas a atividades recreativas e esportivas em ambientes aberto, como na ruas e em parques e 
suprimindo atividades na neve. Aspectos culturais como capoeira e cuidar do cabelo devem ser considerados. Análise de itens deve ser 
realizada visando a construção da versão final em português da avaliação, entretanto a avaliação mostrou-se importante e útil ferramenta 
que possibilita conhecer o repertório de ocupações de crianças e adolescentes brasileiros. 

Palavras-Chave: Repertório de ocupações, crianças e adolescentes, adaptação transcultural, Pediatric Activity Card Sort - PACS. 
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Caracterização do perfil físico-funcional de indivíduos com doença de Parkinson na região de Ceilândia – 

DF, baseada na Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde: Ênfase em 
estrutura e função corporal. 

Jayanne Uchoa Brandão 
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade da Ceilândia 
Instituição: UnB 
Orientador (a): FELIPE AUGUSTO DOS SANTOS MENDES 

Introdução: A Doença de Parkinson (DP) é uma doença degenerativa progressiva do sistema nervoso central¹ caracterizada por distúrbio na 
via dopaminérgica resultando na morte de neurônios da substância negra e consequente redução da dopamina². A Organização Mundial 
de Saúde publicou a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), que reflete a mudança de uma abordagem 
baseada na doença para enfatizar a funcionalidade³. A aplicação de um modelo teórico de funcionalidade e incapacidade humana é mais 
condizente à atuação dos fisioterapeutas e possibilita melhor compreensão do processo vivenciado pelo indivíduo. A ausência de 
informações sobre as características físicas e funcionais dos indivíduos com DP é uma barreira ao entendimento do papel da fisioterapia no 
processo de reabilitação. Desta forma, o objetivo deste estudo foi caracterizar a população de pacientes com DP e, verificar como 
características da doença podem influenciar os níveis funcionais dessa população. 

Metodologia: Foram recrutados 30 participantes provenientes da comunidade das regiões administrativas de Ceilândia e Taguatinga, 
ambas no Distrito Federal. Foram incluídos no estudo indivíduos de ambos os sexos, com diagnóstico de DP idiopática e classificados em 
qualquer estágio da escala de Incapacidade de Hohn & Yahr (GOETZ, et al., 2004). Indivíduos com outros tipos de parkinsonismo ou outras 
doenças neurológicas associadas foram excluídos. Em seguida, os participantes foram submetidos à avaliação utilizando-se protocolos 
agrupados conforme estrutura conceitual da CIF nas dimensões de estrutura e função corporal e atividade. Foram aplicados os seguintes 
testes: Medidas de Estrutura e função corporal: Montreal Cognitive Assessment (MoCA), Geriatric Depression Scale (GDS), Estágios de 
Incapacidade de Hoehn e Yahr - Escala de Eficácia de Quedas – Internacional (FES-I). Medidas de Atividade: Perfil de atividade humana 
(PAH) e ST-DP5X. 

Resultados: Foram avaliados 30 pacientes com DP que apresentaram os seguintes percentuais: 1.Sexo: 70% do sexo masculino e 30% do 
sexo feminino. 2.Idade: 20% entre 40 e 50 anos, 16% entre 50 e 60 anos, 33% entre 60 e 70 anos e 6% mais de 80 anos. 3.Hoehn e Yahr 
(H&Y): 10% doença unilateral, 38% doença bilateral sem déficit de equilíbrio, 34% doença bilateral leve a moderada e 17% incapacidade 
grave. 4.FES: 53% sofrem quedas recorrentes e 20% quedas esporádicas. 5.ST-DP5X: 44% possuem déficit de equilíbrio e mobilidade 
funcional e 56% não possuem. 6. PAH: 63% se encontra inativa na realização de atividades físicas e funcionais, 23% moderadamente ativa e 
13%  ativa. 7.MOCA: 97% apresentou déficit cognitivo e 3%  não. 8.GDS: 50% apresentaram depressão.  Correlações entre as dimensões da 
CIF: Foram observadas correlações moderadas (0,4 e 0,6): PAH e GDS = -0,6, PAH e MOCA = 0,6, ST-DP5X e MOCA = -0,5, H&Y e PAH = -0,5, 
H&Y e ST-DP5X = 0,5. E uma correlação forte (0,7 e 0,9) entre FES e PAH de -0,7. 

Conclusão: Conclui-se que os participantes avaliados em sua maioria: são do sexo masculino, tem entre 60 e 70 anos, apresentam 
comprometimento cognitivo, alto risco de quedas, sinais de depressão, doença bilateral, alteração na mobilidade e inatividade física e 
funcional.  Foram observadas correlações moderadas e fortes entre variáveis representantes das dimensões estrutura e função corporal e 
atividade, que indicam a influência das deficiências específicas da DP sobre os níveis de atividade da população.  A principal implicação 
clínica deste estudo refere-se às medidas que podem ser tomadas no sentido de minimizar deficiências específicas da doença como 
equilíbrio, cognição e depressão, enfatizando a necessidade de um maior conhecimento da doença não só pelos profissionais da 
fisioterapia, mas também por outros membros da equipe de reabilitação. A minimização dessas deficiências específicas é importante para 
que haja repercussão positiva nos níveis de atividade funcional dessa população. 

Palavras-Chave: Doença de Parkinson, Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, fisioterapia. 
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Identificação de Microexsudações de Hidrocarbonetos com o uso de Aerogeofísica e Sensoriamento 

Remoto 

Jean Vinícius de Oliveira Lima 
Unidade Acadêmica: Instituto de Geociências 
Instituição: UnB 
Orientador (a): ROBERTA MARY VIDOTTI 

Introdução: Exsudação gasosa de hidrocarbonetos é um processo documentado mundialmente. Ela ocorre reservatórios não 
completamente selados, permitindo escapes de fluidos por processos de migração. Estes processos podem ser analisados com geofísica e a 
presença de  anomalias radiométricas e magnéticas no mesmo local implicam não só que outrora houve microexsudação em um 
reservatório de hidrocarbonetos, mas também que o reservatório ainda existe e continua vazando. O objetivo deste trabalho é processar 
dados aéreos de magnetometria de alta resolução e dados aéreos de gamaespectrometria, adquiridos na porção centro-sul da Bacia de 
Parecis e analisar a possível presença anomalias, causadas por microexsudação. Estas anomalias ocorrem porque a exsudação condicionará 
mudanças diagenéticas diferentes das regiões adjacentes como a cimentação de minerais magnéticos, aumento ou redução da 
concentração de urânio e redução da concentração de potássio. 

Metodologia: Hidrocarbonetos criam condições redutoras que reagem com o ferro presente nas hematitas de solos e rochas. Esta reação 
gera sulfetos magnéticos e óxidos de ferro, como magnetita, maghemita, pirrotita, e greiguita, que são considerados como uma das fontes 
de anomalias magnéticas. As condições redutoras propiciam a solubilização de K nos minerais,  onde em seguida o K será lixiviado. Com a 
continuidade da alteração, ocorrerá formação de caulinita e o empobrecimento de K. A mobilização de U pode contribuir para um 
empobrecimento deste elemento na zona de oxidação e um aumento com a precipitação de sais de U entre a zona de oxi-redução, no 
limite da zona de escape de gás. O Th não é afetado por essas mudanças físico-químicas no meio, permanecendo fixo durante o processo. 
Assim durante o processamento foi analisado os mapas de anomalias residuais  magnéticas e as anomalias radiométricas de K residual e 
DRAD, método que analisa o empobrecimento do U em relação ao empobrecimento de K. 

Resultados: O primeiro produto magnético foi o espectro de potência, ele foi criado para se analisar a profundiadade das principais fontes 
magnéticas. Os mapas magnéticos usados foram: segunda derivada vertical, sinal analítico das segundas derivadas, gradiente horizontal 
total das segundas derivadas e gradiente horizonatal da subtração CMA menos a profundidade  do embasamento magnético.Os dados 
magnéticos em si não permitem separar e interpretar as diferentes fontes entre estruturas tectônicas e acumulações de minerais 
magnéticos provenientes de ação de hidrocarbonetos. No entanto, as possíveis anomalias destes produtos podem ser correlacionadas 
pelos resultados radiométricos, uma vez que ambos representam assinaturas rasas e que podem estar associadas à mesma fonte. Assim, as 
anomalias radiométricas de K residual e DRAD foram interpretadas em conjunto com o mapa geológico, a rede de drenagem e os mapas 
magnéticos. 

Conclusão: Em algumas regiões da área de estudo foi encontrado forte correlação entre as altos valores de DRAD, baixos valores K residual 
e as linhas de drenagem, estas zonas podem ser prováveis zonas de microexsudação, uma vez que o esperado em drenagens é haver altos 
valores de U e principalmente K. Algumas zonas ainda possuem correlações com lineamentos magnéticos, o que aumenta a probabilidade 
de haver microexsudações. Este trabalho discretizou as mais prováveis zonas de microexusadação, no entanto há muito ainda que pode ser 
feito antes do preparamento de um mapeamento geológico visando prospeccção hidrocarbonetos nesta área como a criação de um mapa 
de favorabilidade de microexsudção, análise através de sensoriamento remoto das anomalias de solo e vegetação em áreas mais 
favoráveis e prospecção magnetométrica terrestre de alta resolução. 

Palavras-Chave: Microexsudações de hidrocarbonetos, Bacia dos Parecis, Magnetometria, Gamaespectrometria 

Colaboradores: Tati de Almeida e Polyanna de Sousa Mouro 
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A relação homem e mundo em Heidegger 

Jeferson Benício de Freitas 
Unidade Acadêmica: Departamento de Filosofia 
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Orientador (a): MARCOS AURÉLIO FERNANDES 

Introdução: Este trabalho trata da relação do homem com o mundo a partir de uma análise fenomenológica intentada nas obras de 
Heidegger. A análise da relação do homem com o mundo pode ser feita sob duas perspectivas: análise da relação homem-mundo pelo 
aspecto da analítica da existência e pela perspectiva do pensamento histórico-ontológico. 

Metodologia: A metodologia foi constituída pelos seguintes procedimentos: 1) Leitura estrutural e fenomenológico-hermenêutica de 
textos, abordando textos-fontes (de Heidegger) e literatura secundária especializada.  2) Investigação na linha da história da filosofia, 
determinando a contribuição da fenomenologia heideggeriana a partir de suas relações com o contexto filosófico de sua época. 3) Reflexão 
filosófico-sistemática na linha da antropologia filosófica. 

Resultados: Na perspectiva da analítica da existência, o homem aparece como ser-no-mundo. O mundo é o contexto em que o homem 
vive. O ser-em apresenta-se como cura (cuidado). O mundo é sempre mundo da ocupação e das preocupações. O cuidado com o mundo 
pode ser autêntico ou inautêntico. Na perspectiva histórico-ontológico, o homem é compreendido pela sua ação. A ação humana se torna 
histórica quando enviada por um destino. Heidegger entende o destino como a força de reunião encaminhadora, que põe o homem a 
caminho de um desencobrimento. 

Conclusão: A relação do homem com o mundo se dá através da habitação. O homem habita o mundo. Habitar tem o sentido de ser e estar 
na terra a partir do modo de ser do cuidado.  Habitar é permanecer, demorar-se como mortal, entre o céu e a terra, em face dos imortais. 
E este demorar ou permanecer tem o caráter de cuidado. Ser homem é responsabilizar-se por este cuidado pelo mundo e pela quadratura 
(mortal, imortal, céu e terra). 

Palavras-Chave: Homem, mundo, existência, habitar, Heidegger. 

Colaboradores: Marcos Aurélio Fernandes 
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Trabalho Escravo no Rio da Prata no Final do Período Colonial 

Jeferson Martins de Oliveira 
Unidade Acadêmica: Departamento de História 
Instituição: UnB 
Orientador (a): LUIZ PAULO FERREIRA NOGUEROL 

Introdução: A admoestação senhorial é uma das formas de compreender como se enraizava a imposição de costumes para uma população 
escrava. Há uma historiografia bem consolidada sobre esse assunto, mas o levantamento bibliográfico indica estudos que abrangem 
apenas a governança de cativos nas regiões escravistas, ou seja, abordam os Estados Unidos, Cuba, Brasil e as Antilhas. Porém, o que nos 
interessa, mesmo que ainda em caráter experimental, é tentar estabelecer parâmetros claros o suficiente para abordar o governo de 
escravos em sociedades Buenos Aires, que era uma sociedade com escravos, mas não escravista. 

Metodologia: Em sociedades escravistas, como a brasileira e a norte-americana, foram publicados livros sobre a administração dos 
escravos pelos senhores, o que torna relativamente simples conhecer as propostas para administrá-los. Em sociedades como as platinas, 
tais publicações inexistem. Por isto, o caminho para conhecer como convencer os africanos a se tornarem escravos, assim como aos 
descendentes destes, supõe a leitura de documentos diversos, como os existentes no Archivo General de La Nación, sobre os cativos. 

Resultados: Até o momento, não foram encontrados resultados que permitam responder a pergunta de modo definitivo. Destaca-se, 
porém, uma diferença fundamental entre o caso brasileiro e a platense: o arcabouço jurídico espanhol facultava ao escravo ingressar com 
ações judiciais contra os senhores, o que foi efetivamente feito, alegando-se desonra, violência e fome como medida para trocar de senhor 
ou, em raros casos, peticionar a liberdade, o que também era possível no Brasil, mas foi aparentemente menos comum. 

Conclusão: Aparentemente, sociedades como a brasileira, a norte-americana e as antilhanas adequaram melhor as respectivas legislações 
e práticas às disposições das sociedades escravistas do final do século XVIII e do início do século XIX, suprimindo qualquer possibilidade de 
limitação ao arbítrio senhorial. No caso de Buenos Aires, que foi uma grande importadora de cativos, mas não se constituiu como 
sociedade escravista, os dispositivos jurídicos espanhóis mostraram-se relativamente eficazes contra o arbítrio senhorial. 

Palavras-Chave: Rio da Prata - Escravidão 
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Vantagem comparativa e posição relativa revelada da carne avícola brasileira no período de 2003 a 2012 

Jehudiel Alves Ventura de Moura 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária 
Instituição: UnB 
Orientador (a): KARIM MARINI THOME 

Introdução: O Brasil tem se firmado como um dos maiores exportadores mundial de carne avícola, sendo responsável pelo envio ao 
mercado externo de significante parcela do fluxo do comercio internacional, assim este trabalho analisou a vantagem competitiva revelada 
e a posição relativa revelada da carne avícola brasileira no mercado internacional em um período de 10 anos (2003 a 2012), em conjectura 
com os principais integrantes/concorrentes do mercado internacional. 

Metodologia: Este trabalho seguiu o conceito de competitividade, seguindo a definição discorrida por Latruffe (2010) que a coloca como a 
capacidade de enfrentar a concorrência e obter sucesso, este sucesso pode ser analisado em diferentes níveis, como: firma, setor ou até 
mesmo nação. Em uma visão estritamente ligada ao agronegócio e a corrente teórica econômica, pode-se entender que competitividade é 
uma descrição da capacidade que uma firma, um setor ou uma nação tem de se manter competitiva, que, em termos, reflete a habilidade 
de proteger e/ou melhorar sua posição em relação aos competidores que atuam no mesmo setor (LATRUFFE, 2010, BOJNEC, FERTÖ, 2009, 
DRESCHER, MAURER, 1999, GALLAGHER, et al, 2006). 

Resultados: O estudo delimitou a identificação dos importadores e exportadores para o total dos dez principais. Posterior à identificação, é 
constatada a média de crescimento anual de cada país. Dado o panorama internacional para a carne avícola, onde foram identificados os 
principais importadores e exportadores, o estudo foca, a seguir, na revelação da vantagem comparativa de cada participante. Retomando a 
metodologia utilizada, os índices a seguir foram obtidos a partir de operações matemáticas utilizando-se dos valores de exportação de cada 
país, das exportações totais dos mesmos e dos valores de mesmo grupo a nível mundial. 

Conclusão: Pôde-se constatar que em um período de dez anos, o panorama do comércio internacional de carne avícola mudou de maneira 
considerável. Enquanto concorrentes de robustos experimentaram e experimentam quedas alarmantes, novos participantes aparentam 
possuir desenvoltura suficiente no que diz respeito ao aproveitamento de oportunidades, ou literalmente ocupar os espaços deixados por 
outros. O repentino espaço deixado por concorrentes que se viram em situações desfavoráveis configurou-se em oportunidade para o 
produto brasileiro ocupá-lo e, possivelmente, consolidar-se no mesmo, localizando-se entre os maiores participantes nas exportações 
globais de carne avícola. 

Palavras-Chave: competitividade internacional, vantagem comparativa revelada, posição relativa no mercado, carne avícola 
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Sobre a Hidrodinâmica do Golpe de Aríete: Um Estudo Numérico 

Jéssica Barros Cavalcante 
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade do Gama 
Instituição: UnB 
Orientador (a): LUCIANO GONCALVES NOLETO 

Introdução: É comum na operação cotidiana de usinas hidrelétricas e instalações hidráulicas a canalização de água não apenas para 
conduzi-la para as turbinas e afins, mas também para modificar condições desfavoráveis do escoamento. Esta canalização é feita através de 
condutos forçados. Devido à operação da usina, os condutos estão sujeitos à variações expressivas de pressão oriundos da queda da usina 
e da demanda energética. Quando ocorre uma demanda de carga, a válvula do conduto ou é completamente aberta ou completamente 
fechada. E dependendo da velocidade de fechamento desta válvula, variações abruptas e expressivas de pressão ocorrem. Estas variações 
de pressão podem causar danos mecânicos severos no conduto. Este fenômeno se chama golpe de aríete, onde um súbito aumento de 
pressão é seguido por uma súbita diminuição na pressão devido a uma alteração brusca no fluxo do escoamento. 

Metodologia: O presente trabalho mostrará a simulação numérica do escoamento em um conduto forçado que passará por uma manobra 
rápida de fechamento da válvula de saída. O resultado numérico do comportamento da pressão será comparado com resultados 
experimentais. Será observado o efeito de aumento e queda de pressão devido ao fechamento rápido. 

Resultados: Resultados de visualização de pressão e gráficos do comportamento da pressão em dois pontos da tubulação serão mostrados, 
e comparados com os resultados experimentais. As visualizações do escoamento mostram a dinâmica das zonas de sobrepressão e 
depressão. As zonas de alta pressão se originam na jusante, onde ocorre o fechamento da válvula, indo até a montante e voltando de 
forma aproximadamente cíclica. De forma análoga, as zonas de baixa pressão são observadas na montante do conduto no início da 
manobra de fechamento. Estas zonas se deslocam até a jusante do duto e retornam à montante. Os gráficos mostram que a pressão na 
jusante mostra se comportar mais próximo de um ciclo de sobrepressão. Já a pressão na montante atinge valores altos de pressão, 
voltando a valores semelhantes aos iniciais no final da manobra de fechamento. Observou-se que os resultados numéricos estão 
relativamente próximos dos resultados experimentais. A diferença entre ambos pode ser explicada pelo fato dos efeit 

Conclusão: Pode-se concluir que os resultados obtidos são satisfatórios como o início de um estudo aplicado. Como trabalho futuro, 
pretende-se fazer o problema de interação fluido-estrutura de modo a se ver o efeito da variação de pressão no campo de tensões do 
escoamento. 

Palavras-Chave: Golpe de Aríete, Condutos Forçados, Escoamentos Internos 
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Acompanhamento do desenvolvimento do equilíbrio e marcha de crianças com Síndrome de Down 

Jéssica Carvalho Araújo de Medeiros 
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade da Ceilândia 
Instituição: UnB 
Orientador (a): CLARISSA CARDOSO DOS SANTOS COUTO PAZ 

Introdução: Crianças com Síndrome de Down (SD) apresentam vários determinantes relacionados a esta condição de saúde que podem 
interferir sobre a aquisição de novas habilidades motoras. Dentre as alterações comumente apresentada por crianças com SD, pode-se 
citar o a hipotonia muscular, a hipermobilidade articular e a frouxidão ligamentar. Além disso, as alterações estruturais, cognitivas, 
equilíbrio e tempo de reação durante a execução de tarefas podem corroborar para a dificuldade na aquisição dos marcos motores da 
criança. Entretanto, poucos estudos têm demonstrado o comportamento motor destas crianças em atividades de vida diárias, após a 
aquisição da marcha. Sendo assim o objetivo deste estudo foi avaliar o equilíbrio estático e dinâmico de crianças com SD e sem SD que 
adquiriam recentemente a marcha. 

Metodologia: Trata-se de um estudo observacional do tipo transversal.  Participaram 13 crianças sem SD (idade entre 12 e 24 meses) e 4 
crianças com SD (idade entre 1 e 5 anos), que adquiriam a marcha há 15 dias. Estas crianças foram recrutadas na comunidade, em creches 
e escolas do Distrito Federal. Para avaliação do equilíbrio foi utilizada a Escala de Equilíbrio Pediátrica, que é composta por 14 itens 
constando de atividades funcionais relacionadas ao dia a dia da criança que são comumente realizadas em ambiente domiciliar, escolar ou 
de lazer. Para a realização do teste, foram realizadas modificações ambientais que pudessem favorecer o entendimento das atividades, 
além da realização da mensuração do tempo para a execução da escala. 

Resultados: Dos 14 itens da escala, somente 12 foram possíveis ser avaliados nesta população com esta habilidade motora, sendo que os 
demais itens requerem mais equilíbrio para a sua execução. Apesar das crianças com SD adquirem a marcha mais tardiamente, após a 
aquisição, não há diferença nos aspectos relacionados ao equilíbrio. 

Conclusão: As crianças com SD realizam as mesmas tarefas que crianças sem SD, porém em uma variação de tempo maior. O equilíbrio, 
quando comparado entre as duas populações, não apresentou diferença ao ser avaliado pela escala específica. Entretanto, foi possível 
identificar que as crianças com SD requerem um tempo de resposta maior para a realização das atividades funcionais propostas. Crianças 
com SD adquiriram a marcha mais tardiamente em comparação com crianças sem a síndrome, porém, apresenta o mesmo 
comportamento motor relacionado ao controle postural e equilíbrio em tarefas funcionais. É possível que estas crianças utilizem de ajustes 
posturais específicos, tais como o aumento da base de suporte, que justifiquem esta similaridade entre as pontuações. Novos estudos 
devem ser realizados, com um número maior de crianças com SD. 

Palavras-Chave: Síndrome de Down, marcha,equilíbrio. 
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Identificação dos fatores de risco e hábitos de vida em pacientes portadores de doença arterial 

coronariana: revisão integrativa de literatura. 

Jéssica Cristina Farias de Almeida 
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade da Ceilândia 
Instituição: UnB 
Orientador (a): PRISCILLA ROBERTA SILVA ROCHA 

Introdução: A Doença Arterial Coronariana (DAC) é uma das doenças crônicas  não transmissíveis com maior taxa de mortalidade no 
mundo e é caracterizada pela redução progressiva da irrigação sanguínea no coração decorrente do acúmulo de placas ateroscleróticas e 
consequente diminuição de oferta de oxigênio para o miocárdio. O conhecimento dos fatores de risco para as DAC faz-se necessário,  pois  
através da identificação destes fatores torna-se possível p estabelecimento de metas para redução e prevenção de agravos, bem como de 
intervenções que promovam mudanças no estilo de vida dos pacientes. O presente artigo objetivou identificar mediante dados disponíveis 
na literatura os fatores de risco e hábitos de vida presentes em pacientes portadores desta doença e descrever o impacto que a mudança 
destes hábitos têm sobre a condição clínica dos pacientes. 

Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura sobre Doenças Arteriais Coronarianas (DAC) cujo levantamento bibliográfico 
ocorreu em Março de 2015 norteado pela seguinte questão de pesquisa: Quais os principais fatores de risco para doenças coronarianas 
evidenciados na literatura e qual o impacto da mudança de hábitos de vida no quadro clínico do paciente?  As bases de dados utilizadas 
para a pesquisa foram: BVS (Biblioteca Virtual em Saúde), Scielo (Scientific Eletronic Library Online), PubMed (US National Library of 
Medicine) e LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde). Para guiar a pesquisa, foram utilizados descritores e 
unitermos mediados por operadores booleanos AND e OR: “Aterosclerose” OR “Arteriosclerose” OR “Doença da Artéria Coronariana” AND 
“fatores de risco” AND “estilo de vida”.  Como critérios de inclusão estabeleceu-se artigos originais, relacionados ao tema, publicados a 
partir de 2010, publicados  em português ou inglês e estudos em sere 

Resultados: Duas categorias foram estabelecidas para a discussão, os 11 artigos selecionados foram utilizados simultaneamente para 
elaboração das duas categorias.  A primeira categoria refere-se  aos principais fatores de risco relacionados ao desenvolvimento da DAC 
nos pacientes, foi composta por 9 estudos que elencaram como principais fatores de risco os seguintes aspectos: herança genética, sexo, 
idade, tabagismo, sedentarismo, dislipidemia, hipertensão arterial (HAS), diabetes melitus (DM), obesidade e estresse. A segunda categoria 
referente ao impacto das mudanças de hábitos de vida no quadro clínico desses pacientes, foi composta por 8 artigos que em seu discurso 
descreveram sob  a influência benéfica no desenvolvimento da DAC, decorrentes da manutenção dos valores da pressóricos dentro dos 
parâmetros de normalidade, do peso corporal e do IMC adequados para idade e altura. Reportam também sobre os benefícios do fumo, 
estabelecimento de uma dieta equilibrada, controle da glicemia e colesterol 

Conclusão: Com os dados levantados através deste estudo, percebe-se que existem fatores de risco comuns as doenças crônicas, e que 
muitos destes coexistem no mesmo indivíduo aumentando sobremaneira o risco cardiovascular. Ficou evidente também, o impacto que a 
mudança de hábitos tem sobre o controle do risco de agravamento coronariano, e que medidas simples, mudanças de hábitos, podem ter 
impacto positivo no controle das coronariopatias. 

Palavras-Chave: Arteriosclerose, Aterosclerose, Doença Coronariana, Fatores de Risco e Estilo de Vida. 
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O USO INTERDISCIPLINAR DA LITERATURA INFANTIL NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM NOS 

ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Jessica de Lima Medeiros 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Educação 
Instituição: UnB 
Orientador (a): OTILIA MARIA ALVES DA NOBREGA ALBERTO DANTAS 

Introdução: O trabalho “o uso interdisciplinar da literatura infantil no processo de ensino e aprendizagem nos anos iniciais” vincula-se a 
pesquisa “Ensino e aprendizagem na escola: par dialético mediador da construção do conhecimento”, objetiva analisar o uso dos livros 
infantis em sala de aula como prática didática produtora de aprendizagem. Considerando que a literatura infantil auxilia na formação do 
aluno, observamos algumas práticas de professores das séries iniciais do Ensino Fundamental para compreender o uso didático desses 
livros. Acreditamos que este nível de escolaridade é propício a um trabalho didático-pedagógico valorizador de aprendizagem significativa 
à luz do pensamento do Ausubel. Esta pesquisa teve início através da disciplina do Curso de Pedagogia, Projeto 3, oportunizando aos 
cursistas, junto com a professora-orientadora, organizar seu plano de pesquisa culminando com o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 
ou, antes disso, concorrer a um edital de iniciação científica. 

Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa. Foram observadas aulas de uma turma do terceiro ano do Ensino 
Fundamental da Escola-Classe 407 Norte, Brasília/DF. Realizamos as seguintes estratégias metodológicas: observações de aulas, entrevistas 
semiestruturadas com professores e alunos participantes do Projeto Pequenos Leitores. Vale salientar que este projeto é aplicado 
exclusivamente para um grupo de alunos daquela escola. Estas estratégias metodológicas nos levou a conhecer o sentido que os livros 
literários possuem na escola para os alunos participantes deste Projeto  e como estes livros são  trabalhados pedagogicamente. As 
observações foram realizadas entre o período de outubro a dezembro de 2014, numa turma de terceiro ano, anteriormente citada. As 
aulas eram regidas pelas professoras Maria e Paula (nomes fictícios). Estas professoras trabalhavam em turnos diferentes.  A biblioteca e o 
acervo bibliográfico referente à Literatura Infantil também foi alvo de nosso estudo. 

Resultados: A gestão escolar reconhece a importância da leitura para o desenvolvimento humano e intelectual do aluno, promovendo a 
leitura no ambiente escolar por meio do Projeto Pequenos Leitores.    O cantinho da leitura foi outro espaço de observação na sala de aula. 
Havia uma estante com diversos livros literários fornecidos pelo MEC, como parte do Programa de Alfabetização na Idade Certa (PNAIC).  
Mesmo ressaltando a literatura infantil, os professores não se interessam em motivar os alunos menos atraídos pela leitura. O projeto só 
beneficia os alunos que apreciam a leitura, os professores e alunos do projeto entrevistados reconhecem essa injustiça. Da turma de vinte 
e seis alunos, apenas treze alunos (3 meninos e 10 meninas) tem acesso a este material.  A interdisciplinaridade não está presente nas 
aulas das professoras, assim como a falta de planejamento participativo que viabilize a comunicação entre estas. Constatamos uma 
compreensão equivocada das professoras sobre planejamento e ava 

Conclusão: Pensando o trabalho com a literatura de modo interdisciplinar e provocador de aprendizagens significativas, entendemos ser a 
leitura emancipadora e instigadora desse movimento didático-pedagógico. Tendo o docente o papel de provocador da curiosidade dos 
alunos, mediando sempre a literatura ao conteúdo, respeitando o seu lado estético e de fruição, também, como um recurso importante 
para um ensino inovador, emancipador, interdisciplinar e lúdico, mas, principalmente a aprendizagem significativa. Todavia, nos 
surpreendemos com o que observávamos naquela escola. Mesmo tendo encontrado o hábito da leitura formado nos alunos, os 
professores ainda desenvolvem práticas pedagógicas lineares e fragmentadas fazendo uso da literatura infantil com um único fim – 
aprender a ler e escrever.  Acreditamos que o uso interdisciplinar da Literatura Infantil pode ser uma prática de transformação do 
conhecimento escolar, se os professores mudarem sua mentalidade didático-pedagógica. 

Palavras-Chave:  
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As repercussões subjetivas do trabalho com adolescentes em conflito com a lei 

Jéssica Emanoeli Moreira da Costa 
Unidade Acadêmica: Psicologia 
Instituição: UCB 
Orientador (a): Katia Cristina Tarouquella Brasil 

Introdução: Esse estudo pretende contribuir com a discussão acerca do trabalho com adolescentes em conflito com a lei, tendo como 
referencial teórico a Psicodinâmica do Trabalho. A psicodinâmica do trabalho caracteriza-se como uma investigação clínica da relação entre 
o trabalho e a teoria do sujeito, a partir da psicanálise e da teoria social. Nessa perspectiva, essa pesquisa propôs um espaço de fala para os 
Atendentes de Reintegração Socioeducativo (ATRS) que trabalham com os adolescentes em situação de privação de liberdade em uma 
Unidade de Internação do DF. Considera-se que lidar com o adolescente em conflito com a lei mobiliza esses profissionais de modo 
subjetivo, uma vez que esse trabalho coloca-os diante de adolescentes que externalizam a violência como uma defesa diante da ameaça 
pulsional, das injustiças sociais e das falhas dos adultos. A passagem ao ato para esses adolescentes aparece em substituição à 
possibilidade de pensar e de simbolizar. Considerando todos esses elementos, o objetivo deste estudo foi identificar quais as estratégias 
coletivas de defesa, em jogo, no trabalho dos profissionais que lidam no seu cotidiano, com adolescentes em conflito com a lei 

Metodologia: Este estudo utilizou o referencial teórico metodológico da Clínica do Trabalho, com base na PDT (Psicodinâmica do 
Trabalho), para coleta e análise dos dados, pois pretende investigar o modo como sujeito transforma o mundo e o modo como seu 
trabalho o transforma do ponto de vista subjetivo. Foram realizados cinco encontros em um espaço de fala com dez participantes a partir 
da clínica do trabalho. A clínica do trabalho é caracterizada como uma escuta voltada para as situações concretas de trabalho e que busca, 
em um espaço coletivo de fala compreender a relação entre saúde mental e trabalho. O método de intervenção em psicodinâmica do 
trabalho seguiu a seguinte configuração: pré-enquete; 2) enquete; 3) análise do material da enquete; 4) observação clínica; 5) 
interpretação; 6) validação e refutação;e 7) validação ampliada. 

Resultados: As falas desses trabalhadores, no espaço coletivo, evidenciaram o modo como esse trabalho transformou-os subjetivamente, 
uma vez que despertou sentimentos de vulnerabilidade e de medo, frente ao risco da violência dos adolescentes na instituição e fora dela, 
como foi relatado: “...No dia que saio daqui não faço nada, fico me recuperando... Meus hábitos de segurança mudaram totalmente. Olho 
para os lados quando entro no carro, pois tenho receio de ser reconhecido por ex-internos”. Foi possível identificar também que, por meio 
de uma forte união, esses trabalhadores protegem-se das patologias do trabalho, pois saem da posição de isolamento e se inserem em um 
espaço de relações intersubjetivas que sustenta o medo, as angústias e as violências deles próprios, como pode ser exemplificado na fala a 
seguir: “...É importante o entrosamento intragrupo, para que o nosso trabalho possa acontecer, um ajuda o outro. Trabalhamos em grupo, 
confiamos um no outro, para a nossa própria segurança. Temos uma academia dentro da unidade, para aliviar as tensões”.  

 

Conclusão: As estratégias coletivas de defesa desenvolvidas por esses trabalhadores evidenciaram o fortalecimento do coletivo pela 
mobilização da cooperação, iniciado a partir de relações de confiança, ajuda mútua e gratidão e ainda favoreceu o reconhecimento do bom 
e belo trabalho entre os ATRS. Essas estratégias referem-se aos esforços de todos, para a proteção contra o sofrimento e os efeitos 
desestabilizadores do trabalho na saúde mental.Assim, esses trabalhadores vivem sob o domínio do medo apoiado pelo coletivo. Contudo, 
fora da instituição muitos se sentem isolados e sofrem o perigo de serem atacados ou até mesmo perseguidos pelos adolescentes que 
deixam a instituição. Diante disso, essa situação constitui um risco para a saúde mental e precisa ser cuidadosamente observada. 

Palavras-Chave: Atendentes de Reintegração; Psicodinâmica do trabalho; Estratégias coletivas de defesa. 

Colaboradores: Paula Karine Bolzan Freitas; Crescia Morais de Farias; Tatiana Soriano. 
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Aplicação Step Test de 15 segundos alternado para avaliar capacidade física em pacientes 

hemiparénticos após AVC. 

Jéssica Jansen dos Santos 
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade da Ceilândia 
Instituição: UnB 
Orientador (a): LEONARDO PETRUS DA SILVA PAZ 

Introdução: Introdução: As deficiências de equilíbrio ocasionadas por Acidente Vascular Cerebral (AVC) podem prejudicar o equilíbrio e a 
capacidade funcional. Objetivo: Investigar a relação entre os testes de equilíbrio e capacidade funcional de pacientes hemiparéticos após 
AVC. 

Metodologia: Metodologia: Trata-se de um estudo observacional, transversal e analítico. Foram incluídos 6 pacientes do sexo masculino, 
hemiparéticos após AVC, com média de idade de 58,60 anos (±7,96), os quais foram avaliados em sessão única nos seguintes aspectos e 
respectivos instrumentos: a) o equilíbrio foi avaliado pelos instrumentos Short Physical Performance Battery (SPPB), pelo Step Test (ST) em 
seu protocolo original e o Step Test alternado (STa) proposto originalmente nesta pesquisa, b) capacidade para marcha utilizando-se o 
“Timed Up & Go (TUG), c) o Índice de Barthel (IB) que avalia o nível de independência funcional e d) pelo questionário internacional de 
atividade física IPAC. 

Resultados: Resultados: Os pacientes apresentaram tempo de lesão de 28,22 meses após AVC e dois indivíduos foram considerados 
sendentários. Além disso, foram observados os níveis de capacidade física e equilíbrio bem variáveis conforme pode ser observado pela 
média dos valores observados com amplo desvio padrão respectivamente para os testes TUG, SPPB, Step Test e Step Test alternado, e BI 
(17,6±18,43, SPPB 10 ±2,5, ST ± , STa 8,17±3,8, BI=87,83±20,47). Foi observada uma alta correlação entre o teste de equilíbrio STa e os 
testes TUG e SPPB (p=0,05 e r>0,82). 

Conclusão: Discussão/Conclusão: Estudos posteriores podem confirmar os achados que o STa é um importante marcador do equilíbrio e 
capacidade funcional. 

Palavras-Chave: Acidente Vascular Cerebral. Fisioterapia. Equilíbrio corporal. 

Colaboradores: TANNARA ALENCAR SILVA. VIRGILIA BREDER DE OLIVEIRA PINTO. Ricardo Frota dos Santos.  Nathália de Araújo de Souza.  
Rafaella Carvalho da Silva. Vera Regina Fernandes da Silva Marães. 
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Síntese de Novos Candidatos a Inibidores HDAC Planejados a Partir de Lipídeos do LCC. 

Jessica Larissa da Costa Nunes 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ciências da Saúde 
Instituição: UnB 
Orientador (a): LUIZ ANTONIO SOARES ROMEIRO 

Introdução: A leucemia mielóide aguda (LMA), câncer mais comum na infância e adolescência consiste em uma neoplasia maligna 
resultante de alterações genéticas de células da medula óssea em desenvolvimento. Modificações epigenéticas desempenham papel 
crucial na patogênese de muitos cânceres por meio do silenciamento transcricional de genes críticos. Inibidores de Histonas desacetilases 
(HDACi) têm demonstrado atividades contra diversos tipos de câncer, como o derivado hidroxâmico Vorinostat (SAHA), que bloqueia a 
atividade  enzimática de HDACs das classes I (HDAC1, 2 e 3) e  II (HDAC6) com IC50 < 86 nM. Descrevemos neste trabalho a síntese de 
novos derivados hidroxâmicos a partir dos lipídeos fenólicos majoritários do líquido da casca da castanha de caju natural (ácido anacárdico) 
e técnico (cardanol) visando a obtenção de novos HDACi, candidatos ao tratamento da leucemia Mielóide Aguda (LMA). 

Metodologia: O cardanol monoinsaturado purificado foi acetilado com anidrido acético/H3PO4 em Micro-ondas convencional (73%). A 
mistura de ácidos anacárdicos, extraída do LCC natural com Ca(OH)2 (40%), foi transformada em mistura de 2-metóxiesteres insaturados 
por meio da reação com MeI/K2CO3 (80%). Ambos intermediários insaturados foram submetidos à reação de ozonólise seguida de redução 
do ozonídeo secundário com NaBH4 aos álcoois LDT71 (79%) e LDT74 (55%). LDT71 foi submetido à alquilação regioespecífica da hidroxila 
fenólica com MeI, sob refluxo, levando ao derivado LDT72 (80%). LDT72 e LDT74 foram submetidos a oxidações sucessivas com PCC/DCM e 
reagente de Jones aos ácido carboxílicos LDT80 (96%) e LDT394 (70%). Os ácidos foram esterificados com MeI aos ésteres LDT483 (81%) e 
JLCN01 (74%) e estes submetidos à reação de aminólise com hidroxilamina, à temperatura ambiente, fornecendo o derivado-alvo LDT536 
(91%) e JCLN02 (90%). 

Resultados: O derivado hidroxilamídico LDT536 foi obtido em seis etapas a partir do cardanol monoinsaturado por meio de metodologias 
eficazes em rendimentos que variaram de 73% a 96%. Por sua vez, a obtenção do derivado-alvo (JLCN02), planejado a partir da mistura de 
ácidos anacárdicos, foi lograda em seis etapas, cujos rendimentos variaram entre 55% e 96%. Em ambos planejamentos sintéticos a 
obtenção dos ácidos carboxílicos a partir dos álcoois foi realizada por meio de oxidações consecutivas: a primeira com PCC ao aldeído, e a 
segunda com reagente de Jones ao ácido. Esta metodologia mostrou-se mais eficiente que a oxidação direta com o reagente de Jones. A 
reação de aminólise à temperatura ambiente mostrou-se muito mais eficaz que em condições de refluxo. Todos os derivados e 
intermediários foram identificados e caracterizados por espectroscopia no IV e RMN de ¹³Ce ¹H. 

Conclusão: Os derivados-alvos LDT536 e JLCN02 foram obtidos em respectivos rendimentos globais de 36% e 20%, considerando 6 etapas 
reacionais bem como dimuição de massa (em torno de 30% a 50%) pela clivagem oxidativa pela ozonólise, demonstrando eficiência da 
metodologia sintética e das purificação adotadas.   A avaliação farmacológica in vitro frente a linhagens de células tumorais bem como 
estudos em modelos experimentais de cancer in vivo, visando o estabelecimento de relações estrutura-atividade, compreendem as 
perspectivas deste trabalho. 

Palavras-Chave: LMA, HDACi, SAHA, LCC 

Colaboradores: Camila M. De Oliveira (PG) e Fellipe José Gomes Queiroz (PG) 
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Parada Cardiorrespiratória e o Conhecimento do Enfermeiro: um estudo sobre as representações sociais 

Jessica Luana Gomes Silva 
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Orientador (a): MOEMA DA SILVA BORGES 

Introdução: Nos últimos anos, os cuidados pós-PCR estão sendo enfatizados pelos protocolos internacionais e incluem a otimização dos 
suportes hemodinâmico, respiratório e neurológico, com a identificação e tratamento das causas da PCR e monitorização da temperatura 
(AHA, 2010). O enfermeiro tem importante papel nessa assistência, devendo alicerçar seus cuidados em um saber técnico-científico. 
Entretanto, estudo de Lisboa (2014) sobre o conhecimento no atendimento a PCR, entre enfermeiros no DF verificou que há uma lacuna 
entre o conhecimento de enfermeiros lotados no SAMU (Serviço de Assistência Móvel de Urgência), e àqueles que não são lotados neste 
serviço. Considerando-se que as representações sociais são formas de conhecimento, socialmente elaborado e compartilhado por 
determinado grupo social (Jodelet, 1989), questiona-se: Quais as crenças, valores e sentidos do saber sobre os cuidados na PCR para os 
enfermeiros lotados e não lotados no SAMU? Objetivo: Conhecer as representações sociais sobre 

Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, exploratório de abordagem qualitativa. Participaram do estudo 14 enfermeiros, sendo 8 
enfermeiros lotados no SAMU e 7 não lotados nesse serviço. Os dados foram coletados emunidades de pronto socorro de cinco hospitais 
do DF entre os meses de dezembro de 2013 e Fevereiro de 2014, por meio de entrevista semi-estruturada. Para análise das entrevistas 
utilizou-se o software Alceste. 

Resultados: Da análise do conteúdo das entrevistas dos profissionais do SAMU quanto ao saber emergiram duas categorias denominadas: 
Diferença no acesso a educação permanente e Conhecimento forjado na prática, e dos profissionais Não SAMU duas categorias 
denominadas A importância da Educação Permanente para prática qualificada e Dificuldades de acesso à Educação Permanente. 

Conclusão: O estudo apontou que a fim de qualificar o cuidado, aos pacientes que sofreram PCR é necessário aumentar a oferta de cursos 
de atualização para os enfermeiros não lotados no SAMU. Esses profissionais referem que há escassez na oferta de cursos e a falta de 
apoio e incentivo dos supervisores na realização de cursos dentro da carga horária de trabalho. Além disso, relatam a atuação deficiente do 
NEPS (Núcleo de Educação Permanente em Saúde) em promover e articular cursos de educação permanente. 

Palavras-Chave: Parada cardiorrespiratória. Cuidado de Enfermagem. Assistência. Conhecimento. Educação permanente. 

Colaboradores: Profª Nayara da Silva Lisboa 
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Cuidado Paliativo em serviço ambulatorial: perspectivas da assistência de enfermagem. 

Jéssica Marques Oliveira 
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Introdução: O cuidado paliativo promove qualidade de vida e garante dignidade no processo de morte. São inclusos neste serviço 
pacientes que portam doença avançada e progressiva cujo prognóstico de vida é limitado, e que apresentam sintomas e desconfortos 
prejudiciais à sua qualidade de vida na terminalidade. Os pacientes que precisam de cuidados paliativos apresentam algumas 
características, por exemplo: portar doença avançada e progressiva, apresentar poucas possibilidades de cura, apresentar evolução clínica 
oscilante, portar doença que causa grande impacto emocional em si e em sua família e cujo prognóstico de vida é limitado, com 
necessidade de adequar as medidas terapêuticas em curtos espaços de tempo. Esse estudo tem por objetivo identificar as intervenções de 
enfermagem à pacientes em cuidados paliativos a nível ambulatorial. 

Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, retrospectivo, documental, realizado em um hospital público, geral, localizado no Distrito 
Federal, de nível de atenção ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade. A Unidade de Cuidados Paliativos mantém um 
prontuário específico para os usuários do serviço, que contêm os formulários: Ficha de Cadastro de Paciente em Cuidados Paliativos 
Oncológicos, Ficha de Avaliação de Enfermagem do Centro de Referência em Tratamento da Dor Crônica – HBDF e Ficha de Avaliação de 
Enfermagem – 1ª Consulta dos Cuidados Paliativos Oncológicos. Os critérios para utilização dos prontuários foram todos os prontuários de 
saída do serviço por óbito, no qual conste registro da data de óbito, prontuários disponíveis na Unidade de Cuidados Paliativos, prontuários 
de pacientes que usufruíram do serviço no período de 2005 a 2012. A análise dos prontuários ocorreu no período de agosto a dezembro de 
2013. O número de prontuários analisados foi de 466. 

Resultados: Dentre as necessidades de atenção à saúde, destacaram-se questões relacionadas ao uso de sondas e cateteres, uso de dreno, 
distúrbios alimentares, mudanças no hábito intestinal e vesical, e queixas álgicas. Dos 466 prontuários analisados, 338 registravam relatos 
de dor em diferentes níveis, sendo que 32% apresentaram dor grau quatro, seguido por 30% com dor grau nove, e 16% com dor grau três. 
Quanto às consultas de enfermagem, 51% dos pacientes passaram por consulta de enfermagem, e desses 59% passaram por apenas uma 
consulta. 

Conclusão: As necessidades de saúde identificadas são passíveis de serem solucionadas em nível ambulatorial, pois envolvem na sua 
maioria intervenções de enfermagem voltadas para ações de educação em saúde, bem como avaliação e controle da dor. No atendimento 
ambulatorial o objetivo geral do enfermeiro é promover a autonomia do paciente, de modo que ele saiba lidar com as limitações 
resultantes da enfermidade, além de abordar efetivamente os sintomas de caráter físico e emocional. O acompanhamento ambulatorial 
permite que o paciente, em sua terminalidade, permaneça mais tempo em casa, conferindo conforto e segurança. Na análise dos 
prontuários observou-se falta de dados sobre a condição emocional do paciente e ou família, o que nos faz refletir sobre a capacitação da 
equipe de atendimento para abordar esse aspecto junto ao paciente e família, assim como, das expectativas do paciente em relação às 
ações de cuidado oferecidas no ambulatório. 

Palavras-Chave: Cuidados Paliativos, Enfermagem de Cuidados Paliativos na Terminalidade da Vida 

Colaboradores: Não tivemos colaboradores. 
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Incidência de transfusão e a sua correlação com variáveis moleculares e clínicas em pacientes com 

deficiência de G6PD em acompanhamento ambulatorial no Hospital Universitário de Brasília. 

Jessica Monteiro Vasconcellos 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Medicina 
Instituição: UnB 
Orientador (a): SILVANA FAHEL DA FONSECA 

Introdução: A anemia causada por deficiência de enzimas necessárias à manutenção do metabolismo eritróide são definidas como 
eritroenzimopatias. Dentre as alterações de enzimas eritrocitárias a mais frequente é a deficiência de glicose-6-fosfato desidrogenase 
(G6PD), responsável por cerca de 400 milhões de pessoas afetadas em todo o mundo. Apesar da maioria dos indivíduos ser assintomática, 
alguns apresentam crises hemolíticas que podem ser desencadeadas por fatores de estresse intrínsecos ou extrínsecos ao organismo. 
Considerando a inclusão da deficiência de G6PD no Programa de Triagem Neonatal do Distrito Federal (PTN-DF), o objetivo desse estudo 
foi verificar a prevalência de transfusões de hemácias em crianças com deficiência de G6PD diagnosticadas e orientadas pelo PTN-DF e 
acompanhadas com especialista, e correlacionar o número de transfusões com o tipo de variante de G6PD e a condição socioeconômica 
familiar. 

Metodologia: Trata-se de uma coorte prospectiva na qual foram incluídas as crianças com o diagnóstico de deficiência de G6PD pelo PTN-
DF, acompanhadas até os dois anos de idade no Ambulatório de Hematologia Pediátrica do HUB, cujos pais assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. O ponto zero da coorte foi representado pela primeira consulta, durante a qual foi aplicado um 
questionário com perguntas sobre as condições socioeconômicas, hábitos alimentares, vacinação, ocorrência de crises hemolíticas e 
necessidade de transfusão sanguínea. Nas consultas subsequentes estas duas últimas variáveis foram sempre questionadas e os dados 
atualizados. 43 crianças (91,4%) apresentavam a variante A- (mutação G202A) e quatro não realizaram o estudo molecular. Um recém-
nascido havia precisado de cuidados de uti neonatal e recebido uma transfusão sanguínea, cuja indicação carecia de informações precisas. 

Resultados: Do total de 47 pacientes, 44 eram do sexo masculino (93,6%). A média de idade à primeira consulta foi de 15,69 ±6,82 meses. 
A avaliação da renda familiar demonstrou que 14,9% tinham renda abaixo de um salário mínimo (R$788,00), 38,3% entre um e dois salários 
mínimos, 34% entre dois e quatro salários mínimos e 12,8% acima de quatro salários mínimos. 10,6% das crianças residiam em casa sem 
saneamento básico, 27,7% possuíam água tratada sem tratamento de esgoto, 59,6% possuíam saneamento básico e 2,1% não souberam 
informar. Nenhum episódio de crise hemolítica aguda e hemotransfusão foram identificados. 

Conclusão: A ausência de crises hemolíticas durante o acompanhamento das crianças e a alta prevalência da variante A- inviabilizou o 
estudo das correlações variante x crises, variante x necessidade transfusional e condições sócio-econômicas x crises e transfusões. A 
ausência de crises de hemólise na população estudada pode ser justificada pelo diagnóstico e orientação precoces, pela variante de 
deficiência de G6PD encontrada em 100% das crianças ser uma variante benigna ou ainda pelo curto período de observação do estudo. 

Palavras-Chave: Deficiência de G6PD, Variantes Moleculares, Aspectos Clínicos, Transfusões sanguíneas 

Colaboradores: Tatiana Santos Rodrigues, Amanda Régia Oliveira da Silva, Rodrigo Cabral da Silva, 
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Caracterização de sub-linhagens de células tumorais geneticamente comparáveis com perfis distintos de 

mecanismo de imortalização 
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Orientador (a): DIEGO MADUREIRA DE OLIVEIRA 

Introdução: A imortalizac¸a~o celular, feno^meno imprescindi´vel a` tumorige^nese, ocorre em cerca de 85% dos tumores por meio da 
expressa~o da telomerase. O pequeno percentual restante consegue manter a estrutura telome´rica por meio de mecanismos 
independentes de telomerase, conhecidos como alongamento alternativo de telo^mero (AAT), ainda pouco entendidos. Os modelos 
disponíveis para estudo do AAT são limitados e envolvem comparação de células geneticamente muito diferentes, o que compromete a 
interpretação dos resultados. O presente trabalho visou estabelecer um modelo celular adequado para o estudo de AAT através da 
aplicação de pressão seletiva com o inibidor de telomerase MST-312. O objetivo principal é desenvolver uma sub-linhegem AAT positiva a 
partir de uma linhagem originalmente Telomerase positiva para permitir testes comparativos futuros. 

Metodologia: Para cumprir os objetivos explicitados foi selecionada para o estudo a linhagem de ce´lulas de câncer de mama humano 
MDA-MB-231, pois dados prévios do grupo demonstraram ser esta mais resistente à ação tóxica a curto prazo do MST-312 e também por 
apresentar elevado ritmo de proliferação. A expressão de telomerase na linhagem foi atestata por meio de RT-PCR para o gene hTERT. As 
ce´lulas foram cultivadas por três semanas em duas condic¸o~es, na presenc¸a e na ause^ncia do inibidor de telomerase, e as culturas 
foram monitoradas por microscopia de contraste de fase e contagem direta em câmara de Neubauer. 

Resultados: Ficou comprovada a expressão de telomerase pela linhagem. O acompanhamento das culturas nas condições expostas não 
revelou alteração na morfologia celular nem na taxa de proliferação, calculada a partir das contagens realizadas periodicamente, embora a 
visualização de células mortas no grupo tratado ao final da terceira semana seja indicativo de princípio de ação do inibidor. 

Conclusão: Uma vez que a inibição da telomerase levará, teoricamente, ao encurtamento progressivo dos telômeros, que só quando 
encurtarem significativamente conduzirão as células para uma situação de crise, a ausência de modificações nos parâmetros observados 
leva à conclusão de que o tempo de tratamento ainda não foi longo o bastante para permitir a observação dos efeitos da inibição da 
enzima. A continuidade do esquema de pressão seletiva por mais tempo é fundamental para indicar se de fato a estratégia pode levar ao 
desenvolvimento de clones AAT positivos. 

Palavras-Chave: Câncer, imortalização celular, AAT 

Colaboradores: Karollyne da Silva Moraes 
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A prática pedagógica na alfabetização: educação e valores. 

Jessica Pereira Gomes 
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Orientador (a): LEILA CHALUB MARTINS 

Introdução: Valores e educação: a prática pedagógica na alfabetização. Considera-se que a formação integral do aluno deve ser garantida 
pela escola através da construção de valores e de conteúdos que envolvam fatos repensados de uma maneira crítica e construtiva. Este 
estudo analisou uma turma de alfabetização de uma escola do Distrito Federal com o objetivo de compreender a construção de valores na 
alfabetização a partir da prática pedagógica de uma professora, do primeiro ciclo do Ensino Fundamental. A problemática é saber: como é 
desenvolvida a construção de valores no primeiro ciclo de aprendizagem na alfabetização? Qual a importância da construção de valores 
para a alfabetização? Quais valores são considerados importantes na perspectiva da sala de aula? Assim como, quais valores estavam 
presentes na alfabetização? 

Metodologia: A metodologia utilizada foi a pesquisa qualitativa, na qual busca-se interpretar os fenômenos do mundo pela perspectiva 
social. O procedimento empírico utilizado foi à observação participante. Priorizaram-se os momentos de diálogo entre a professora e os 
alunos no processo de alfabetização. 

Resultados: Percebeu-se por meio das atividades propostas, pela professora, que os alunos manifestavam determinados valores como a 
gentileza e respeito aos colegas da turma. Reconheceu-se que os valores que eram importantes para a turma estavam relacionados ao 
respeito como o direito a fala e escuta, a diversidade, a presença da professora e o uso de palavras como: por favor e obrigado. Identificou-
se que a construção de valores era por meio de momentos não planejados e de momentos planejados por meio de livros literários.  Logo a 
professora estabelecia um ambiente de diálogo, reflexão e contextualização dos valores, enfatizando o que era considerado certo e/ou 
errado. Compreendeu-se que o trabalho era constante, por meio do diálogo e do exemplo da postura dialógica da professora. 

Conclusão: Os resultados estão relacionados com a reflexão de práticas dialógicas para contextualização da alfabetização integrada aos 
valores. 

Palavras-Chave: educação, valores, conteúdos atitudinais, alfabetização 

Colaboradores: Leila Chalub Martins e Magalis Bésser Dorneles Schneider 
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Montagem “in vitro” de complexos enzimáticos holocelulolíticos e avaliação de sua aplicação na 

sacarificação de resíduos agroindustriais para produção de etanol celulósico. 

Jessica Pinheiro Silva 
Unidade Acadêmica: Departamento de Biologia Celular 
Instituição: UnB 
Orientador (a): ELIANE FERREIRA NORONHA 

Introdução: Um processo industrial de produção de etanol celulósico ainda é limitado pela ausência de processo de degradação eficiente 
de biomassa lignocelulósica para produção de açúcares a serem utilizados no processo de fermentação, pelo custo de sua produção e a 
realização do processo de produção em duas etapas distintas, sacarificação e fermentação (Lynd et al., 2008). Por isto, existe um grande 
interesse na busca por enzimas mais eficientes nesta degradação, termoestáveis e com alta atividade específica. Bactérias anaeróbicas 
termofílicas, como C. thermocellum, representam uma importante fonte de enzimas para degradação de biomassa lignocelulósica. Em 
função do potencial de utilização de C. thermocellum como fonte de enzimas lignocelulolíticas, o nosso grupo de pesquisa tem trabalhado 
no isolamento destas bactérias, na sua classificação, na sua caracterização bioquímica e na sua utilização na prospecção de enzimas e 
complexos enzimáticos que possam ser utilizados no desenvolvimento de proces 

Metodologia: Montagem de celulossomas “in vitro”  Para o experimento de montagem dos celulossomas serão utilizadas duas celulases 
(uma endo e uma exoglucanase), uma xilanase e a proteína estrutural de C. thermocellum expressas e purificadas pela estudante de 
Doutorado em Biologia Microbiana Rachel Silveira. As enzimas celulossomais purificadas serão combinadas com a proteína estrutural 
purificada para montagem dos celulossomas “in vitro”, de acordo com procedimento descrito em Krauss e colaboradores (2012). Quatro 
combinações serão utilizadas, proteína estrutural e exoglucanase (Celulossoma 1), proteína estrutural e endoglucanase (celulossoma 2), 
proteína estrutural e xilanase (Celulossoma 3), proteína estrutural e as três enzimas purificadas (Celulossoma 4). Serão necessários 
experimentos para definir a proporção correta destas proteínas para obtenção dos complexos enzimáticos. As amostras resultantes desta 
combinação serão utilizadas nos experimentos de quantificação de atividade enzimática e fr 

Resultados: Para construção dos celulossomas foram utilizados três genes, CipA (proteína estrutural)  Cel 44 ( celulase com atividade de 
endoglucanase) e Xin D (ß-1,4-xylanase).   Os genes não possuíam peptídio sinal para secreção que fosse reconhecido pela levedura 
Saccharomyces cerevisiae, sendo necessário a passagem pelo vetor pPIC9 de Pichia pastorias  que contem um sinal de secreção ( a-Factor 
secretion sinal) o qual é reconhecido pela levedura. Por conta de o projeto demandar muito tempo, foi escolhido apenas o gene da Cel44 
para dar continuidade aos trabalhos. Logo após o gene ter sido inserido no vetor pPIC9 foram feitos os procedimentos de clonagem e 
extração do DNA plasmidial. Para a expressão em levedura foi escolhido o vetor Yep351-PGK. O vetor de expressão construído foi utilizado 
para transformar a linhagem MFL S. cerevisiae.  Com esse gene foi possível chegar até a etapa de transformação em levedura, Portanto, 
serão necessárias outras etapas para avaliar as características cinética 

Conclusão: Foi possível expressar o gene Cel44 de Clostridium thermocellum em Saccharomyces cerevisiae ,tornando possível a passagem 
de um gene bacteriano para um organismo eucarioto, mesmo sendo necessária a realização de uma etapa adicional, a passagem pelo  
vetor pelo vetor pPIC9 ,de P. pastoris,  que continha o fator se secreção reconhecido pela levedura em questão. 

Palavras-Chave: Clostridium thermocellum, Saccharomyces cerevisiae, celulossoma. 
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Projeto e Implementação de uma Maquete de Cruzamento de Trânsito para Teste de Controladores de 

Semáforos 

Jessica Roberta Maciel Machado 
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade do Gama 
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Orientador (a): GILMAR SILVA BESERRA 

Introdução: Sistemas embarcados são usados na engenharia por sua patricidade. A rapidez com que um projeto é desenhado e a sua 
confecção é o que define sua competitividade no mercado. É por essa razão que o uso de Field Programmable Gate Array (FPGAs), que são 
dispositivos reprogramáveis capazes de implementar funções lógicas com alto desempenho de processamento, é uma solução vantajosa 
para atender as necessidades quanto a custo e tempo de um projeto no mercado. O objetivo deste trabalho é, portanto, desenvolver um 
protótipo funcional de um  sistema embarcado para validação de teste de algoritmos de controle implementados em FPGAs. A 
problemática surgiu dos constantes prejuízos obtidos com o ineficiente controle de tráfego e a proposta é confeccionar um protótipo de 
um semáforo inteligente. O programa deve receber os dados dos sensores de presença de veículos e pedestres e enviá-los para a FPGA, 
onde são processadas as informações, fornecendo para o semáforo a solução que dê melhor fluidez ao trâ 

Metodologia: O objetivo é obter o protótipo funcional do semáforo.Foi desenvolvido um código em linguagem C++ que possibilitou o 
desenvolvimento de interfaces gráficas e a geração com os fluxos de carros necessários. O cruzamento deve possuir dois semáforos, uma 
para pedestres e outro para os carros. Além disso, é necessário, ainda, formular um controle inteligente para otimização do tráfego de 
veículos e pessoas nas vias. Dessa forma, o sistema deve gerar um fluxo constante de carros que respeitem uma distancia minima entre si e 
que podem variar sua velocidade. Ao passar pela região sensoriada, os carros acionam o sistema de controle para processamento da 
melhor configuração. Este processamento será realizado pela FPGA. O semáforo deve  receber informações dos sensores para o trânsito de 
pedestres e para o trânsito de veículos. O sinal será liberado, preferencialmente, para a via com maior quantidade de carros ou pessoas 
que aguardam para realizar a travessia. 

Resultados: A princípio, foi planejada a construção de uma maquete física. Entretanto, para evitar possíveis desgastes e dificuldades de 
manutenção que estariam relacionados à mesma, decidiu-se implementar uma maquete virtual, que ainda se encontra em estágio de 
desenvolvimento e testes. 

Conclusão: O objetivo deste trabalho foi implementar uma maquete virtual para colaborar com o teste de experimentos e projetos 
envolvendo controladores de semáforos implementados em FPGAs ou outros microcontroladores utilizados em atividades pedagógicas. 
Com isso, será possível validar as soluções propostas para controlar o fluxo de veículos em um cruzamento com um semáforo inteligente. 

Palavras-Chave: Sistemas embarcados, FPGA, controlador de semáforo, sistemas digitais, sistemas reconfiguráveis 

Colaboradores: Este projeto conta com o apoio do Laboratório de Software e Simulação do campus Gama da UnB para testes com as 
placas FPGA disponíveis no mesmo. 
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Estudo do perfil esteroidogênico de células do cumulus provenientes de ovócitos cultivados in vitro 
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Orientador (a): DANIELLE KAISER DE SOUZA 

Introdução: A maturação do ovócito compreende em dois passos interrelacionados: a nuclear e a citoplasmática. O FSH, utilizado na 
maturação de ovócitos in vitro e in vivo, atua sobre as vias de sinalização para induzir a expressão de enzimas relacionadas a produção dos 
progestágenos e estrógenos, onde os estrógenos levam o folículo ovariano a tornar-se pré-ovulatório. O FSH também estimula o 
aparecimento dos receptores de LH. A avaliação da viabilidade folicular já foi anteriormente descrita através do perfil esteroidogênico, 
através da expressão gênica do receptor do hormônio luteinizante (LHR) e da CYP11A1, bem como da produção dos hormônios esteróides 
estradiol e progesterona. A CYP11A1 é a enzima-chave da produção dos progestágenos. A via PI3K é pouco explorada nesse contexto e 
também será avaliada, pois relaciona-se com o sinal intracelular de viabilidade celular. 

Metodologia: Complexos cumulus-ovócito (CCO) (n=25-30) foram cultivados em MIVB (0FSH) ou MIVB + 10 ng/mL FSH (10FSH), com ou 
sem o inibidor da PI3K, 100 microMolar de LY294002. Após o cultivo, os CCOs foram desnudos e as células dos cumulus isoladas para 
extração do RNA e síntese de cDNA para PCR real time. A expressão gênica do receptor de LH (LHR) e da enzima-chave da produção de 
progesterona, CYP11A1, foram avaliadas. Dosou-se estradiol (E2) e progesterona (P4) nos meios pelo método de quimioluminescência. 

Resultados: O MIVB 10FSH inibiu a expressão de LHR, já a enzima CYP11A1 não sofreu alteração. A inibição da PI3K causou discreto 
aumento da expressão do LHR, porém não causou efeito sobre a CYP11A1. No meio MIVB 0FSH houve expressão significativa de ambos, 
LHR e CYP11A1 e a presença de inibidor diminuiu a expressão de ambos. Na ausência de FSH há produção de E2 e P4, porém o meio 10FSH 
houve uma grande estimulação para a produção dos dois hormônios. O LY294002 inibiu a produção de E2 nos meios 0FSH e 10FSH. 
Entretanto, no meio 10FSH houve aumento da produção de P4 na presença do inibidor da PI3K. 

Conclusão: A enzima PI3K controla a expressão dos genes CYP11A1 e LHR, porém de forma diferente no meio 0FSH e 10FSH. O receptor de 
LH respondeu opostamente na presença ou ausência de FSH, porém a enzima CYP11A1 respondeu apenas na ausência de FSH. O FSH é 
mais potente em estimular a produção dos hormônios E2 e P4. Possivelmente, a expressão do LHR seja tempo-dependentes na presença 
de FSH. A via PI3K é fundamental na produção dos hormônios esteróides sexuais e, como consequência, na viabilidade e competência dos 
CCOs in vitro. 

Palavras-Chave: Complexo cumulus-ovócito, CYP11A1, LHR, viabilidade, competência folicular. 

Colaboradores: Sabin, CNPq, FAP-DF, Laboratório de Biotecnologia da Reprodução (Prof Dr Alzira Amélia Martins Rosa e Silva). 
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Uso de nanotecnologia no tratamento de águas residuais contamindas por fármacos psicoativos 

Jéssica Tolentino Souza 
Unidade Acadêmica: Departamento de Genética e Morfologia 
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Orientador (a): CESAR KOPPE GRISOLIA 

Introdução: Fármacos são um grupo grande e diversificado de compostos orgânicos usados em quantidades muito elevadas em todo o 
mundo. Estudos têm mostrado a detecção de diversos produtos farmacêuticos no meio ambiente, sendo o objeto dessa pesquisa os 
fármacos psicoativos. Garantir a qualidade dos recursos hídricos é um dos maiores desafios do milênio e o uso da nanotecnologia para 
remoção de poluentes tem potencial de contribuir para um ambiente sustentável no caso da contaminação por fármacos. As 
nanopartículas de titânio têm sido propostas para remediação ambiental, entretanto, são necessários mais estudos com esses 
nanomateriais para uma consolidação de novas técnicas de remediação e tratamento. O objetivo do presente estudo foi avaliar os efeitos 
letais e sub-letais dos fármacos: bupropiona (BPP) e bromazepam (BRO), e num segundo instante, analisar a interação das nanopartículas 
de titânio (TiO2) com esses fármacos utilizando embriões de Danio rerio como organismos modelo. 

Metodologia: Os ensaios com embriões seguiram o protocolo padrão para avaliação de toxicidade: Fish Embryo Toxicity (FET) Test (OECD, 
2013). Os ovos foram recolhidos dos aquários de cruzamento 30 minutos após a desova, lavados, distribuídos imediatamente em placas de 
24 poços com solução teste. Para o teste com BPP e BRO isolados e em adição à solução de nanopartículas de TiO2, foram utilizados 60 
ovos, divididos em três réplicas por tratamento. Em cada poço foi adicionado 02 mL da solução e um organismo. Para os testes isolados 
foram utilizadas as concentrações 0, 0,5, 01, 03, 09, 22, 58, 150,0 mg/L para BPP e as  de 0, 03, 07, 17, 45, 117 mg/L para BRO. No teste de 
mistura essas mesmas concentrações foram utilizadas com a adição de 50  mg/L da nanopartícula de TiO2. Todos os testes foram 
realizados numa câmara climática (26 ºC, 12 h de luz), com 07 dias de duração. Os resultados foram estatisticamente avaliados por análise 
de variância, ? = 0,05. 

Resultados: BPP mostrou-se moderadamente tóxico para embriões de D. rerio. Os efeitos observados foram: na eclosão (48h-
CE50=61,5mg/L), malformação da cauda (168h-CE50=67,2 mg/L) e edemas, e por fim, efeitos na mortalidade (168h-CE50=65,5 mg/L). O 
teste de interação com as nanopartículas de TiO2 com diferentes concentrações de BPP causou alterações no padrão de toxicidade do 
antidepressivo. Na mistura BPP+TiO2 os efeitos no equilíbrio e na formação da cauda foram menos pronunciados, 168h CE50=29mg/L e 
CE50<150mg/L, respectivamente. BRO mostrou-se pouco tóxico (168h-CL50<100mg/L) quando considerada somente a mortalidade, 
entretanto, efeitos no desenvolvimento embrionário e comportamento natatório dos embriões foram observados (120h-CE50=74,5mg/L). 
Também foi observado um leve retardo no desenvolvimento embrionário na combinação TiO2+BRO. Ademais, os efeitos no nado dos 
embriões às 120h não são observados na presença de TiO2. 

Conclusão: Os resultados obtidos utilizando os embriões de D. rerio como biosensores apontam para uma possível interação entre às 
nanopartículas de TiO2 e o BPP, abrindo frentes de estudo não só sobre a ecotoxicologia desse antidepressivo, mas também para o 
possível uso de nanopartículas na inativação dos seus efeitos tóxicos. Futuros estudos utilizando técnicas mais refinadas de monitoramento 
do comportamento (por exemplo, Zebrabox©) podem ser realizados no intuito de refinar os dados aqui obtidos. Os dados apresentados 
nessa pesquisa é um primeiro esforço para avaliar a ecotoxicidade de fármacos psicoativos para organismos aquáticos bem como as suas 
interações com a nanopartícula óxido-metálica de titânio. Os problemas existentes sobre fármacos psicoativos no meio ambiente é um 
assunto vasto e de grande relevância, porém estudos nessa área não acompanham a diversidade e o constante desenvolvimento de novos 
compostos. 

Palavras-Chave:  

Colaboradores: Rhaul de Oliveira, Natália Oliveira, Diego Moura, Nilma Almeida, Carolina Lisboa, Irvin Bryan Machado, Reginaldo Carlyle. O 
sistema inclui automaticamente o nome do orientador. 
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Jessica Vitoria Benke Ractz 
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Orientador (a): MÔNICA VALERO DA SILVA 

Introdução: As emulsões hidratantes de uso tópico do tipo óleo em água apresentam gotículas de óleos dispersas em uma fase aquosa, são 
utilizadas principalmente em aplicação tópica devido as suas características agradáveis e não oleosas, de rápida absorção pelo extrato 
córneo e fácil remoção. A avaliação da qualidade microbiológica de cosméticos consiste na determinação da carga microbiana total viável e 
na comprovação da presença ou ausência de microrganismos patógenos. Este trabalho teve como objetivo a avaliação microbiológica de 
produtos hidratantes presentes no mercado brasileiro do tipo óleo em água (O/A) para uso tópico. A Farmacopeia Brasileira estipula um 
limite de contaminação de até 100 UFC/ml para fungos e 200 UFC/ml para bactérias, e ausência de Pseudomona aeruginosa e 
Staphylococcus aureus. 

Metodologia: Marcas e lotes diferentes de hidratantes O/A comercializadas no mercado brasileiro foram adquiridas, sendo no total quatro 
marcas (A, B, C e D) de lotes diferentes.  Técnicas diferentes de contagem microbiana foram empregadas, semeadura em profundidade e 
semeadura em superfície. Uma alíquota de 10 g de cada amostra foi homogeneizada em 90 mL de água peptonada estéril mais 1 ml de 
polissorbato 80 (inativante), sendo esta considerada a diluição 10-1, a partir desta preparou-se as diluições 10-2 e 10-3. Das diluições foram 
realizadas semeaduras em duplicata nos meios não seletivos Ágar Caseína Soja (ACS) e Ágar Sabouraud Dextrose (ASD). Para a técnica de 
semeadura em superfície utilizou-se 0,1 ml de cada diluição e para a semeadura em profundidade o volume foi 1 ml. As placas foram 
incubadas á 32,5 ± 2,5°C durante 5 dias para bactérias e 22,5 ± 2,5°C por 7 dias para fungos. A leitura das placas foi realizada e as unidades 
formadoras de colônias encontradas no meio ACS foram transferidas p 

Resultados: Foi possível observar que um dos lotes analisados do hidratante A apresentou valores de contaminação bacteriana em torno 
de 2x104 UFC/g em ambos os métodos de semeadura, valor esse acima do preconizado para produtos tópicos pela Farmacopeia Brasileira, 
o mesmo ocorrendo para fungos valores de  2x104 UFC/g  para semeadura em superfície e 2x103 UFC/g para semeadura em profundidade. 
Um dos lotes do hidratante B também apresentou contaminação bacteriana e fúngica, porém apenas a contagem encontrada para fungos 
ficou acima do permitido (200 UFC/g). O hidratante C não apresentou nenhuma contaminação, porém o hidrante D apresentou-se 
contaminado em ambos os lotes analisados, com valores de 4x103 UFC/g para o método de semeadura em profundidade e 2x103 UFC/g 
para semeadura em superfície, ambos para bactérias. A contaminação fúngica do hidratante D também ficou acima do permitido na 
técnica de semeadura em superfície 200 UFC/g. As variações encontradas nos dois métodos de semeadura utilizados n 

Conclusão: Conforme resultados obtidos de contagem de bactérias e fungos acima do permitido pelo compêndio oficial, verificamos que 
tanto os hidratantes A, B como D mostraram resultados indesejáveis. O hidratante A ainda apresentou preocupação maior devido à 
contaminação encontrada ter sido caracterizada como colônias típicas de Staphylococcus aureus apresentando cor amarela com halo 
amarelo no Ágar Manitol, seletivo para esse microrganismo. Esse resultado é extremamente preocupante uma vez que as marcas 
analisadas são de empresas cosméticas renomadas e bem estabelecidas no mercado. A presença de S. aureus pode provocar doenças de 
pele, como foliculite. Além disso, as colônias que se desenvolveram em meio Ágar Sabouraud Dextrose que é meio seletivo para 
crescimento de Candida albicans, mostrou crescimento macromofológico característico desse microrganismo. Esse resultado é 
preocupando uma vez que o conservante presente nesses hidratantes, que no caso foi os parabenos não foi eficaz o suficiente p 

Palavras-Chave: Controle microbiológico, bactérias, fungos, cosméticos. 
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Introdução: Acidentes ofídicos são muito comuns em países tropicais ocorrendo com grande freqüência no Brasil. Dados epidemiológicos 
relacionam mais de 4.800 mortes anuais por acidentes ofídicos, sendo que a maioria desses acidentes ocorrem pelo gênero Bothrops. De 
acordo com os dados do Ministério da Saúde o gênero é responsável por 90% dos acidentes ofídicos, 80% das picadas ocorrem nas pernas 
e 19 % nos braços. O veneno da B. atrox, apresenta intensa atividade proteolítica, que abrange proteinases e fosfolipases. A fosfolipase A2 
induz a miotoxicidade atuando na destruição da membrana celular. Devido essas grandes consequências, buscamos outros meios 
alternativos para o tratamento antiofídico, então humanizamos um anticorpo neutralizante que reconhece a Fosfolipase A2 de B. atrox. Os 
genes codificadores dos anticorpos na forma FvFc foram clonados em vetor de expressão de células de mamíferos. Este fragmento contém 
os domínios variáveis e a porção Fc de IgG1 humana. 

Metodologia: Foi realizada transfecção do vetor de interesse em células HEK 293 (de rim embrionário humano) usando o kit Jet Prime, logo 
após, selecionou-se com geneticina, cuja marca seletiva está presente no vetor PCOMIRES. Após a transfecção coletou-se o sobrenadante 
das células para a confirmação prévia da expressão do anticorpo por DotBlot, logo após foi feito uma purificação do sobrenadante por 
cromatografia de afinidade usando uma coluna de afinidade (proteína A- sepharose), capaz de se ligar aos domínios CH2-CH3 de IgG 1 
humana (Fc). Os níveis de fragmentos produzidos foram determinados por ensaio imunoenzimático (ELISA direto), utilizando-se anticorpo 
anti IgG humana conjugado a fosfatase alcalina. A leitura foi feita a 405nm. As células foram criopreservadas em nitrogênio líquido. Os 
níveis de fragmentos produzidos foram determinados a partir de uma curva padrão utilizando-se concentrações conhecidas de IgG 
humana. 

Resultados: Nesse projeto clonamos os genes de dois fragmentos de anticorpos anti fosfolipase A2: com scFv murinho e humanizado. Pela 
imunodetecção confirmamos a expressão dos dois dos fragmentos de anticorpos. Os níveis de proteínas recombinantes totais obtidos 
foram: 196,74 ng/mL para o FvFc humanizado e 741,75 ng/mL para o murino. 

Conclusão: Em conclusão, obtivemos os vetores de expressão para células de mamíferos contendo os genes codificadores dos fragmentos 
de anticorpos recombinantes. Além disso foi possível obter populações mistas de células HEK 293 (células de rim humano embrionárias) 
transfectadas com os vetores e detectamos a presença das proteínas recombinantes no sobrenadante de cultura. 

Palavras-Chave: Bothrops atrox, fosfolipase A 2 , Anticorpo recombinante, Células de Mamífero 
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Introdução: A literatura aponta que crenças e práticas religiosas são importantes na vida de muitos pacientes que estão dentro do serviço 
de saúde mental. Entretanto, muitos profissionais da saúde ainda estão incertos e inseguros sobre a melhor maneira de abordar questões 
espirituais e religiosas, tanto dos pacientes como dos próprios profissionais (JUNQUEIRA, 2008). Inserindo-se num projeto maior, que 
investiga o modo como diversos profissionais de saúde mental percebem e lidam com a religiosidade dos usuários de serviços 
especializados, este projeto tem como objetivo específico investigar como enfermeiros que atuam em contexto de Saúde Mental 
percebem a religiosidade e espiritualidade de seus pacientes, como lidam com ela e o que consideram boas ou más práticas no modo de 
lidar com o binômio religiosidade e saúde mental. 

Metodologia: Esta pesquisa é qualitativa, de cunho fenomenológico, nos moldes em que é proposto por Amatuzzi (2001). Integra-se a um 
projeto maior, intitulado “Religiosidade e Saúde Mental em Imigrantes na Percepção de Profissionais de Saúde Mental -  RISS”, financiada 
pelo CNPq e aprovada pelo Conselho de Ética em Pesquisa – Chamada MCTI/CNPq Universal 14/2014 - Processo 461124/2014-9, no âmbito 
do qual foram realizadas entrevistas semiestruturadas com diversos profissionais, as quais foram gravadas e transcritas, formando uma 
base de dados. Desta base, foram consideradas, para este subprojeto específico, cinco entrevistas com enfermeiros/as que atuam no 
Centro Hospitalar Conde de Ferreira, em Portugal. Voltando-se para os temais eixos em consonância com os objetivos específicos deste 
subprojeto, as análises seguiram o método inspirado na fenomenologia proposto por Amatuzzi (2001) e Gomes (1998). 

Resultados: Os/as entrevistados/as revelam alguma dificuldade com o tema da religiosidade e espiritualidade, mas acreditam ser 
fundamental respeitar a diversidade de crenças de todos os pacientes e reconhecer seu papel protetor  - alguns fala em mecanismos de 
defesa – no sentido de ajudar a melhor lidar com suas dores ou doença. Tendem a valorizar a escolha religiosa dos pacientes, na medida 
em que esta também lhes promove tranquilidade e esperança. Consideram más práticas atitudes de querer impor ideias contraditórias às 
crenças dos pacientes ou buscar influenciar-lhes as suas próprias, desconsiderando a subjetividade e singularidade do usuário do serviço. 
Revelam que suas percepções são, em geral, baseadas na própria sensibilidade e experiência prática junto aos pacientes, e muitas vezes é 
na própria religiosidade que encontram recursos para responder adequadamente aos propósitos de aceitação e acolhimento à 
religiosidade do outro, mesmo quando esta lhe parece meio exagerada e perigosa. 

Conclusão: Identificou-se que, na percepção dos profissionais de enfermagem portugueses, a religiosidade e a espiritualidade, na maioria 
das vezes, favorecem o tratamento e criam condições de bem estar físico e emocional para os usuários, mas ao mesmo tempo ficou claro 
que o tema é tratado de maneira mais intuitiva, pois não foi abordado ao longo de sua formação profissional. Isso confirma o que se tem 
encontrado também em outras pesquisas realizadas com enfermeiros brasileiros. Levanta-se, portanto, a necessidade de que os assuntos 
já bastante investigados em Psicologia da Religião, relacionados às relações entre religiosidade / espiritualidade e saúde / saúde mental, 
sejam contemplados ao longo da graduação e em cursos de especialização, em especial no campo da enfermagem, cujo profissional passa 
geralmente muito mais tempo junto ao paciente, estando portanto muito mais susceptível de lidar com as particularidades religiosas dos 
usuários e suas manifestações em sua vida cotidiana. 

 

Palavras-Chave: Espiritualidade; Religiosidade; Saúde Mental; Enfermeiros 
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Controle de sistemas multivariáveis dependentes de parâmetros 

Jhonantans Moraes Rocha 
Unidade Acadêmica: Departamento de Engenharia Elétrica. 
Instituição: UnB 
Orientador (a): EDUARDO STOCKLER TOGNETTI 

Introdução: Este trabalho estuda técnicas de controle aplicadas a uma bancada didática de quatro tanques instalada no Laboratório de 
Automação e Robótica da Universidade de Brasília. O sistema de quatro tanques proposto por Karl Henrik Johansson é uma referência na 
literatura de controle de processos por proporcionar desafios devido as não linearidades existentes e ao acoplamento de malhas de 
controle comumente encontradas em processos industriais. Dessa forma, técnicas de controle clássicas e modernas podem ser 
confrontadas e validadas no contexto de processos reais existentes nas indústrias. O objetivo do sistema de controle é controlar os níveis 
dos tanques inferiores por meio da manipulação das tensões de duas bombas e da medição do nível dos quatro tanques. A planta possui 
quatro válvulas manuais que podem ser manipuladas pelo operador para análise de robustez e estudo de diversos pontos de operação. 

Metodologia: Como metodologia iniciou-se o projeto pela modelagem fenomenológica do processo por meio das leis da hidrostática e 
hidrodinâmica aplicadas a fluidos incompressíveis. O modelo obtido foi linearizado, simulado em ambiente computacional e utilizado para 
definição das estratégias de controle a serem implementadas. Em seguida foram realizados ensaios na bancada para identificação do 
processo e comparação com o modelo teórico obtido. A partir destes modelos, projetou-se controladores descentralizados e desacoplados, 
no domínio da frequência, e uma lei de realimentação de estados, baseado na representação no espaço de estados no domínio do tempo. 
Finalmente, comparou-se as respostas dos níveis controlados a mudanças nas referências por meio de indicadores de desempenho. 

Resultados: O trabalho ensejou a aplicação de diversos conceitos e técnicas utilizados em controle de processos. A modelagem 
matemática mostrou-se coerente com os ensaios de identificação do processo e as técnicas de controle foram eficientes em manter os 
níveis dos tanques nos valores desejados. Foi possível identificar as vantagens e desvantagens de cada técnica utilizada e validá-las 
experimentalmente. 

Conclusão: O sistema de quatro tanques apresenta não linearidades e acoplamentos que o tornam uma excelente ferramenta para 
didática de sistemas multivariáveis. A partir dos estudos realizados, obteve-se a linearização do processo, sua modelagem matemática e a 
comparação com o sistema real. Notou-se que, apesar de pequenas variações,  são muito próximas as respostas dos modelos matemáticos 
e do sistema real. Por fim, observou-se que os controladores projetados forneceram respostas satisfatórias para o sistema implementado 
validando, dessa forma, todas as etapas de projeto. 

Palavras-Chave: Controle de processos, modelagem, sistemas multivariáveis, aplicação experimental 
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Efeito da musicoterapia nas complicações neurológicas decorretnes do uso de substâncias químicas 

Joadyson Silva Barbosa 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ciências da Saúde 
Instituição: UnB 
Orientador (a): VANIA MARIA MORAES FERREIRA 

Introdução: A música tem sido utilizada como auxílio no tratamento de desordens psíquicas e neurológicas, a fim de se aumentar a 
socialização, o funcionamento cognitivo, neuromotor e emocional, em indivíduos acometidos por tais desordens. Apesar dessas evidências, 
existem poucos estudos elucidando a interface entre os substratos neuronais da música e da dependência química, resultando, assim, em 
discordâncias na literatura acerca à eficácia da musicoterapia no tratamento de pessoas com esse tipo de dependência. Considerando o 
que foi exposto, o objetivo desta pesquisa será fazer uma revisão de literatura nos últimos 10 anos envolvendo esse terapia da música em 
déficits neurológicos decorrentes do uso de substâncias químicas. 

Metodologia: O estudo retrospectivo nos últimos 10 anos foi descritivo, com abordagem quantitativa e qualitativa sobre a aplicabilidade 
terapêutica da música em traumas neurológicos e suas correlações com o uso de substâncias químicas. Os materiais catalogados 
envolveram tanto pesquisa com humanos quanto com animais experimentais. Para tal, foi realizado um levantamento bibliográfico 
compreendendo o período de 2005-2015, por meio de revisão sistemática da literatura, tendo como bases principais: SciELO, LILACS, 
MEDLINE e PubMed. Na pesquisa, os principais unitermos utilizados foram: drug addiction, behavior, cognition, music therapy. Não foram 
levadas em consideração informações que não eram provenientes de revistas indexadas internacionalmente ou de anos que não 
contemplavam o período dos últimos 10 anos. 

Resultados: Observou-se que no campo da dependência química, pesquisas recentes identificaram que as emoções negativas 
desempenham um papel importante no abuso de substâncias e na recaída pós-tratamento. A musicoterapia, por sua vez, evocou uma 
variedade de emoções positivas e negativas nos dependentes químicos. Embora essa experiência tenha sido forte, a maioria desses 
pacientes relatou que apreciaram as sessões musicais, relatando que eles eram capazes de tolerar tais experiências emocionais sem o uso 
daquelas substâncias. Provavelmente essa tolerabilidade decorreu do processamento do estímulo musical em uma variedade de áreas 
corticais relacionadas a emoção, motivação, cognição e funções motoras. Dada essas características neurofisiológicas, a música tem sido 
utilizada como auxílio no tratamento de desordens psíquicas e neurológicas, a fim de se aumentar a socialização, o funcionamento 
cognitivo, neuromotor e emocional em indivíduos acometidos por tais desordens. 

Conclusão: Diante desse levantamento, conclui-se que a musicoterapia se mostra como motivacional na continuidade do tratamento, 
apresentando benefícios como o relaxamento e, consequentemente, uma diminuição na ansiedade, raiva e depressão. Em face dessas 
peculiaridades emocionais do paciente com dependência, a musicoterapia, portanto, é usada para ajudá-los a administrar suas emoções e 
outras necessidades que podem ser dificilmente expressadas por formas mais tradicionais de comunicação. 
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AVALIAÇÃO DE SONDAS FLUORESCENTES EM NANOPARTÍCULAS POLIMÉRICAS 

João Bosco Ferreira da Conceição 
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade da Ceilândia 
Instituição: UnB 
Orientador (a): ANDERSON DE JESUS GOMES 

Introdução: O desenvolvimento de partículas em escala nano- e micrométrica vem sendo amplamente explorado como estratégia 
tecnológica na elaboração de dispositivos terapêuticos de alta eficiência. A conjugação destes microssistemas a fármacos largamente 
utilizados no tratamento de doenças de relevância clínica, tais como o câncer, tem sido vista como uma ferramenta para redução de 
efeitos colaterais associados à terapia, aumentando a eficácia e segurança do fármaco. Estudos de interação e transporte de 
micropartículas terapêuticas em organismos vivos vem sendo desenvolvidos com auxílio de marcadores fluorescentes associados ao 
sistema. O objetivo deste estudo é desenvolver partículas em escala nanométrica de ácido poli-lático (PLA) contendo o fármaco 
anticancerígeno tamoxifeno (TMX), bem como caracterizá-las quanto a aspectos físicos, químicos, morfológicos e de habilidade citotóxica 
em células de linhagem cancerígena MCF-7 e avaliar o uso de sondas fluorescentes conjugadas a este sistema. 

Metodologia: Micropartículas de PLA contendo TMX foram obtidas através do método da dupla emulsificação e evaporação do solvente. 
As partículas foram caracterizadas de acordo com o diâmetro hidrodinâmico, índice de polidispersão (PdI) e potencial zeta. Variáveis da 
metodologia utilizada para síntese foram avaliadas a fim de definir os parâmetros ótimos para a produção das partículas. Estudo parcial de 
estabilidade foi realizado durante 90 dias para estimar condições ideias de acondicionamento da nanoformulação. Eficiência de 
encapsulamento e perfil de liberação foram definidos com auxílio de espectroscopia de absorção na região do UV-vis. Interações polímero-
fármaco foram avaliadas por meio de análises espectroscópicas no infravermelho (FTIR). Microscopia eletrônica de varredura (MEV) foi 
utilizada na avaliação morfológica do sistema. Ensaio de MTT foi conduzido para determinar o perfil citotóxico da formulação em células de 
linhagem cancerígena (MCF-7) e não-cancerígena (NIH 3T3). 

Resultados: A otimização do método de síntese das partículas levou à obtenção de microssistemas com diâmetro de 220,2 ± 1,4 nm e PdI 
de 0,10 ± 0,02, além de potencial zeta de 20,9 ± 0,4 mV. O método proporcionou uma eficiência de encapsulamento de 84%. Análise 
morfológica apresentou partículas esféricas, regulares e isoladas. Maior estabilidade foi observada nos sistemas armazenados sob 
refrigeração (2–8 °C). Análises espectroscópicas de FTIR demonstram que bandas características do TMX são mantidas após o processo de 
nanoencapsulamento e o espectro na região do UV-vis do TMX extraído da partícula indica que não houve alteração no comprimento de 
onda de absorção do fármaco. O perfil de liberação foi caracterizado por uma liberação inicial de TMX de 10%, já nas primeiras horas, 
seguida por liberação sustentada. O TMX encapsulado foi mais eficaz em inibir o crescimento de células MCF-7 do que a forma livre do 
composto, além de demonstrar maior toxicidade sobre as células de linhagem cancerígena. 

Conclusão: O método de síntese escolhido foi adequado para a produção de micropartículas com boas características morfológicas, de 
diâmetro, PdI e eficiência de encapsulamento. A manutenção do perfil espectroscópico do TMX reduz o risco de perda da atividade 
farmacológica após o processo de encapsulamento. O perfil de liberação sustentado observado indica que a nanoformulação tem 
potencialidade para aumentar a eficiência terapêutica do TMX. Toxicidade mais seletiva às células cancerígenas tem valor clínico 
importante, pois contribui para redução de eventos adversos. Por fim, as demais características físicas, químicas e biológicas mostram que 
a formulação tem potencial para aumentar a eficácia e segurança de fármacos anticancerígenos. O próximo passo deste estudo é conjugar 
sondas fluorescentes a este sistema a fim de realizar estudos mais detalhados a respeito da viabilidade, bem como caracterizar interações 
com organismos celulares e avaliar a realização de ensaios biológicos in vivo. 
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Efeito do Campo Eletromagnético sobre a Fibra de 30nm 

Joao Claudio Neves Simao 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ciências da Saúde 
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Orientador (a): GUILHERME MARTINS SANTOS 

Introdução: A cromatina é um complexo de macromoléculas encontradas no núcleo de células eucariontes e é constituida basicamente de 
DNA e proteínas. A estrutura de cromatina é fundamental no processo de regulação gênica. A expressão gênica depende do acesso de 
proteínas ao DNA para realizar a transcrição, e um dos mecanismos de regulação negativa é aumentar a compactação da cromatina. O DNA 
mais compacto tende a ter uma menor taxa de transcrição pois  o acesso ao DNA é dificultado, e consequentemente a taxa de transcrição 
diminui. É observado um grau menor de compactação da cromatina, uma fibra de 10nm, que consiste em nucleossomos (partícula central 
do nucleossomo-NCPs)  e regiões entre NCPs (linker DNA), e é possível obter um grau de compactação maior que é auxiliada pela presença 
de uma histona ligante, e a formação de uma estrutura mais compacta, de 30nm. Com o objetivo de melhor compreender o papel da água 
sobre a dinâmica da cromatina estudamos o efeito de um agente desidratante, detergente 

Metodologia: Para a reconstituição a cromatina in vitro, utilizamos fragmentos de DNA com 4925 pares de base, com forte 
posicionamento de histonas em 25 regiões equidistantes juntamente com histonas purificadas de eritrócitos de galinha. Foram realizadas 
diálises, visando reduzir a concentração de NaCl e possibilitar a formação de NCPs. A fibra foi reconstituída sem a presença de um 
surfactante Triton X-100 em um grupo controle, e em outro com o detergente para verificar se havia alteração no ponto de saturação de 
octâmero. Um segundo ensaio foi realizado em um termociclador para determinar se a presença do surfactante poderia influenciar a 
termoestabilidade da fibra. A fibra foi aquecida durante 25 minutos, e foram retiradas alíquotas com intervalos de 10°C, para temperaturas 
entre 50°C e 90°C. A análise foi feita por eletroforese em gel de agarose e observada através de um fotodocumentador. 

Resultados: Foi observado que a presença de Triton X-100 na reconstituição da fibra de cromatina antecipa o ponto de saturação por 
histonas, o que indica que este agente diesidratante, participa da dinâmica de formação da fibra. Nos testes de termoestabilidade, foi 
detectado que a desestabilização da fibra de cromatina é mais acentuada entre a faixa de temperatura 50°C-70°C em presence de Triton X-
100. A 80°C os NCPs já haviam desaparecidos completamente da fibra sem o surfactante, mas uma estrutura de cromatina ainda era 
preservada no grupo com o detergente. A 90°C, não havia fibra formada em nenhum dos grupos. 

Conclusão: É esperado que o corpo humano possua mecanismos de regulação gênica que interfiram na dinâmica de formação do NCP e 
cromatina, como a presença de moléculas que competem com a agua para a ligação em proteínas, DNA e cromatina. Além disto, a 
compreensão e identificação de moléculas que estabilizam longas fibras de cromatina são de grande importância para estudos estruturais 
da cromatina. No teste de reconstituição observamos que um agente hidrofóbico facilitou a formação de longas fibras de cromatina. 
Observamos também, através de testes de termoestabilidade, que em temperaturas elevadas as fibras de cromatina são mais estáveis 
sugerindo que a estrutura do NCP se torne menos propensa a se romper devido a um estresse térmico.Este trabalho procurou identificar 
fenômenos in vitro, que possam estar ocorrendo a nível nuclear, que contribuem para o entendimento dos mecanismos determinantes 
para arquitetura da cromatina e regulação gênica. 
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APE - Assistente de Predição da Evasão 

João Felippe de Oliveira Ferreira 
Unidade Acadêmica: Curso de Ciência da Computação 
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Orientador (a): Vandor Roberto Vilardi Rissoli 

Introdução: As instituições de ensino superior sempre visam a qualidade e eficácia do seu ensino e aprendizagem, objetivando o sucesso 
educacional e a preparação do estudante ao mercado de trabalho. Porém, encontram, atualmente, uma dificuldade comum que é a 
evasão, responsável pela interrupção do processo educacional, estando entre os maiores “vilões” na educação superior. A partir dessa 
constatação, há uma necessidade em se descobrir o que possa estar levando a esse aumento do abandono discente para se chegar a uma 
forma de predizê-lo, antes que a evasão realmente aconteça. 

O módulo Assistente de Predição da Evasão (APE) tem como objetivo oferecer esta predição, sendo integrado ao Sistema Tutor Inteligente 
(STI) SAE (Sistema de Apoio Educacional) (RISSOLI, 2007), a fim de usar de seus dados armazenados para o acompanhamento e apoio 
educacional, para também realizar a apuração em tempo real sobre a possível evasão de cada estudante. 

 

Metodologia: Para a criação do APE foi realizado um estudo envolvendo pesquisadores do projeto SAE, além da dissertação de mestrado 
intitulada “A Predição da Evasão de Estudantes de Graduação como Recurso de Apoio Fornecido por um Assistente Inteligente” (SANTOS, 
2014). Um novo grupo de pesquisa foi integrado a este projeto, se envolvendo com o desenvolvimento do módulo APE. Isso permitiu que a 
mineração de dados na base do SAE fosse empregada na implementação de um recurso computacional novo neste STI, sendo assim 
realizada a averiguação de aspectos que pudessem indicar a possibilidade de evasão. O resultado desta averiguação era fornecido ao 
docente que poderia atuar junto a cada aluno estrategicamente. Esta implementação origina-se por meio dos recursos da linguagem Java 
para web, além do banco de dados MySQL. De acordo com o tipo de acesso de cada usuário, este STI passou a fornecer informações 
relevantes às chances de evasão de cada aluno em suas respectivas disciplinas. 

Resultados: A partir das análises realizadas pelo novo módulo APE, integrado ao SAE, o professor passou a ter acesso as apurações e 
inferências realizadas por este STI, acompanhando com mais detalhes a situação da aprendizagem de cada estudante, assim como a 
classificação relacionada a sua possível evasão. 

A assistência do SAE para a atuação docente auxilia os professores que o utilizam a identificar conteúdos que o estudante esteja com 
dificuldades e as características do processo educacional que possam estar sinalizando para uma possível evasão. 

Conclusão: O APE consiste em um recurso computacional de auxílio, que indica ao docente as características relacionadas ao seu processo 
de inferência e mineração de dados sobre as chances de evasão de qualquer discente que esteja matriculado em sua disciplina. Por meio 
dele é possível ao docente trabalhar, especificamente, com cada estudante, a fim de alterar a sua situação de aprendizagem e de possível 
evasão. 

Outro ponto a ser observado é o grau de incentivo do docente para a utilização do STI pelos seus alunos, onde o seu contínuo uso 
propiciará maior nível de acerto pelo APE no acompanhamento de uma disciplina letiva. 

Dessa forma, a utilização do APE poderá contribuir com a diminuição das reprovações e desistências (evasões) nas disciplinas letivas. 

Palavras-Chave: Evasão, Predição, Sistema Tutor Inteligente. 

Colaboradores: Rodrigo Von-Grapp Freitas 

 

  



 

  242   

Vol. 2 

 
Ampliação, solidificação e aprimoramento jornalístico em dispositivos móveis 

João Luiz Sousa Azevedo 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Comunicação 
Instituição: UnB 
Orientador (a): THAIS DE MENDONCA JORGE 

Introdução: Em um primeiro momento, todos os pesquisadores juntamente com a professora Thais de Mendonça Jorge delimitamos e 
esclarecemos todos os detalhes da pesquisa, procuramos por referenciais teóricos e decidimos qual seriam os melhores métodos de 
observação e de coleta de dados. Juntamente com a turma de ‘’Oficina de Jornalismo Digital’’ da Faculdade de Comunicação – UnB, alguns 
pesquisadores iniciaram uma monitoria da disciplina e puderam se aprofundar mais na questão da usabilidade dos dispositivos móveis, 
tendo assim, mais conhecimento específico da causa. 

Metodologia: Para o trabalho em seguida, da pesquisa propriamente dita, foi decidido que precisávamos ir a campo, observar e avaliar 
como são as rotinas dos grandes jornais da cidade, como eles utilizam os dispositivos móveis em sua redação, como estão os avanços do 
jornalismo nessa área e observar como isso ajudaria em nossa pesquisa. O Jornal de Brasília foi muito receptivo e abriu as portas para 
nossa pesquisa. Sendo assim, a equipe de pesquisadores se ‘infiltrou’ na redação durante uma semana e pôde acompanhar todo o 
desenvolvimento e a agitação do jornal. 

Resultados: Após a coleta de dados e a leitura e comparação de todos os relatórios realizados, iniciamos a produção do artigo científico, 
onde constará os dados que coletamos, os cruzamentos de informações de como está sendo o desenvolvimento dos jornais em relação aos 
meios digitais, não só em Brasília mas como no Brasil, prospecções futuras, entre outros diversos temas abordados. 

Conclusão: Gostaríamos de ter visitado mais algumas redações de jornais. Mas sentimos certa resistência em alguns para nos receber. Os 
dados iniciais coletados e o artigo que está andamento serão de grande ajuda para os próximos pesquisadores, assim como para a pesquisa 
em si. Para reavaliar o cenário do jornalismo em dispositivos móveis em nossa capital, assim como para quando o laboratório físico Labdim 
estiver pronto, será útil para consultar o que já foi feito e continuar a pesquisa alcançando novos rumos. 

Palavras-Chave: Laboratório, Dispositivos móveis, Jornalismo Digital, Jornal de Brasília, Redações jornalísticas. 

Colaboradores: Vivian Oliveira, demais alunos de Proic do grupo Labdim: Milena Marra, Marcelo Tobias e Bruna Pereira Rocha. 
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O sistema bancário e o risco sistêmico 

Joao Marcelo Taveira do Amaral 
Unidade Acadêmica: Departamento de Economia 
Instituição: UnB 
Orientador (a): DANIEL OLIVEIRA CAJUEIRO 

Introdução: Uma das consequências da instauração do acordo de Basileia III após a crise financeira internacional de 2008 foi o aumento na 
quantidade mínima de capital que instituições financeiras devem reter para suportar eventuais choques externos. A diferença entre o 
montante de capital que os bancos detêm e o nível mínimo requerido é chamado de Capital Buffer. Capital Buffer se tornou uma das 
principais variáveis a ser estudadas pós crise financeira dado sua importância na estabilidade do sistema financeiro. O efeito desta nova 
variável, Capital Buffer, sob a lucratividade bancaria ainda não é bem definido na literatura, tendo autores como Garcia-Herrero (2009) 
encontrando efeitos positivos enquanto Dietrich e Wanzenried (2011) encontraram efeitos negativos. O objetivo do trabalho é estudar os 
determinantes da lucratividade bancaria incluindo, entre outras variáveis, Capital Buffer, uma variável tão importante atualmente embora 
não muito estudada. 

Metodologia: A metodologia utilizada foi o método de painéis de dados não balanceados. Utilizamos dados de 4555 bancos distribuídos 
em 51 países durante o período de 2000-2012 resultando em um total de 40684 observações. Como variável dependente, utilizamos ROA 
para mensurar a lucratividade bancaria. A principais variáveis independentes utilizadas foram Índice de Lerner (Competição), Capital 
Buffer, Liquidity Ratio (Medida de liquidez), GDP Cycle (Variável Macroeconômica de crescimento) e CPI (Inflação). Variáveis dummy de 
controle foram usadas para cada ano. Foram feitas interações entre o Índice de Lerner e Capital Buffer. 

Resultados: Ao regressar ROA com o Capital Buffer, o resultado foi significante e positivo. Isso sugere que bancos mais capitalizados 
tendem a ter maiores lucros. Esse efeito por ser explicado via sinalização de maior segurança para o público, aumentando a credibilidade e, 
consequentemente, diminuindo custos de captação. A variável ao quadrado de Capital Buffer mostrou sinal negativo e significante, 
demonstrando que excessos de capital podem impactar negativamente a lucratividade. A relação com o Índice de Lerner foi positiva, 
ressaltando que quanto menor for a competição, maior serão os lucros das instituições financeiras. A interação entre o Índice de Lerner e 
Capital Buffer não foi significativa embora positiva, indicando que mercados mais competitivos e com bancos mais capitalizados tendem a 
afetar positivamente o lucro. 

Conclusão: Dado o Acordo de Basileia III e seus resultados nas normas de supervisão bancaria os resultados encontrados dão luz as 
discussões dos efeitos na lucratividade em bancos mais capitalizados. O estudo mostrou que bancos mais capitalizados tendem a ter maior 
lucratividade. O resultado defende que é possível conseguir maior estabilidade no sistema financeiro, via capitais retidos para suportar 
choques, sem penalizar os lucros do setor bancário, fator também fundamental para a estabilidade. No entanto, bancos que possuem 
capital em excesso encontram efeitos negativos na lucratividade. Essa característica pode alimentar próximas discussões objetivando o 
nível ótimo de capital que as instituições financeiras devem alcançar. 
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Construção de clone infeccioso de Pepper ringspot virus e estudo de replicação do vírus 

Joao Marcos Fagundes Silva 
Unidade Acadêmica: Departamento de Biologia Celular 
Instituição: UnB 
Orientador (a): TATSUYA NAGATA 

Introdução: O projeto visa a construção de cDNA infeccioso do PepRSV em vetor binário como ferramenta importante para estudar a 
interação vírus-hospedeiro e futuro desenvolvimento de vetor de indução de silenciamento gênico (VIGS). O projeto proposto conta o 
segundo objetivo de estudar a localização intracelular de proteína de 29kDa (p29) do PepRSV em relação com a mitocôndria. Esta proteína 
viral é estimada como a proteína de movimento pela similaridade da proteína com a do TRV. 

Metodologia: a) Construção de clone infeccioso de ToBMV em vetor binário contendo o promotor 35S de Cauliflower mosaic virus (CaMV), 
cDNA do RNA2 foi clonados em vetor binário contendo o promotor de CaMV 35S e ribozima de Hepatitis virus D (HDV). Essa construção foi 
permitir a clonagem de cDNA do genoma viral sem nenhum nucleotídeo de origem não viral na extremidade 3’ e possibilita inocular o 
cDNA infeccioso por agro-infeccção. O cDNA infeccioso de um outro tobravírus, o Tobacco rattle virus (TRV), já foi desenvolvido como vetor 
de VIGS (virus-induced gene silencing) (Ratcliff et al., 2001) e utilizado em vários trabalhos. O segmento genômico completo de RNA2 
clonado em pGEM-T (promega) de PepRSV foi amplificado por reação de PCR com “Phusion DNA polymerase” (NEB) utilizando primers 
contendo sequência de uma ribozima do HDV. O molde do vetor foi baseado no clone infeccioso de Pepper mild mottle virus já 
desenvolvido pela nossa equipe. O fragmento de DNA (cDNA do vírus e vetor binário) de PCR foi 

Resultados: Construção de clone infeccioso de ToBMV  A confirmação da correta clonagem foi feita com a digestão com enzimas de 
restrição. Os plasmídeos selecionados de RNA1 e RNA 2 estão em sequenciamento. Os clones serão transferidos para Agrobacterium 
tumefaciens cepa GV3101. A próxima etapa é clonar o fragmento de RNA1 do vírus.  localização da proteína vira p29 e CP Os dados 
gerados com este experimento sugerem que p29 de PepRSV pode estar localizada na parede celular, um padrão de localização que as 
proteínas de movimento normalmente possuem devido ao seu direcionamento para o plasmodesma. A partir desse resultado, foi realizado 
um experimento para comparar a localização de p29 com a proteína 30K de TMV, que é uma proteína bem caracterizada como sendo de 
movimento e que se localiza no plasmodesma. Foi possível ver em detalhes a localização de p29 em ambos os lados da parede celular, 
apresentando-se como dois pontos fluorescentes de tamanho similar, típico de localização no plasmodesma (PD 

Conclusão: Apesar das proteínas não terem sido visualizadas conforme esperado nos experimentos de co-localização, o resultado obtido 
da localização subcelular de p29 foi muito revelador, pois até então não existia um estudo experimental que mostrasse qualquer 
característica relacionada à provável função desta proteína. De acordo com os resultados apresentados, a acumulação de p29 no PD é uma 
característica típica de proteína de movimento viral. No entanto, a natureza da interação das partículas virais de PepRSV com mitocôndrias 
permanece sem resposta. Para vírus de RNA senso positivo, uma característica comum é a associação de seu complexo replicativo com 
rearranjos de membranas intracelulares do hospedeiro. 

Palavras-Chave: Tobravírus, Pimentão, proteína de movimento 
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Direito Autoral, Cópia e Compartilhamento: como os estudantes da Universidade de Brasília lidam com o 

material acadêmico 

João Paulo Apolinario Passos 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Comunicação 
Instituição: UnB 
Orientador (a): FERNANDA CASAGRANDE MARTINELLI LIMA GRANJA XAVIER DA SILVA 

Introdução: O presente estudo analisa a relação dos estudantes da Universidade de Brasília com o material acadêmico a eles designado ou 
por eles voluntariamente buscado, de forma a  conhecer a maneira como esses estudantes lidam com o acesso, disponibilidade, 
distribuição e  compartilhamento de artigos, livros, filmes e demais recursos utilizados como auxílio ou ferramenta de aprendizagem, 
protegidos ou não por direito autoral. 

Metodologia: Para a elaboração do estudo a metodologia utilizada foi a pesquisa quantitativa. Um questionário aplicado virtualmente 
entre estudantes de graduação da Universidade de Brasília (UnB) obteve 465 respostas. Esta amostra é representativa de todas as áreas do 
conhecimento na UnB e está distribuída demograficamente de forma correlacionada com a demografia censitária e de gênero da 
universidade. 

Resultados: Observou-se que os entrevistados utilizam com mais frequência a prática da cópia e compartilhamento de material acadêmico 
– seja através de cópias fisicas nas fotocopiadoras ou através de cópias digitais acessadas pela internet – do que o emprétimo em 
bibliotecas e/ou a compra de livros ou artigos. Foram identificadas, também, redes de solidariedade em que estudantes que se sentem 
desamparados na questão de material acadêmico disponibilizados pelos docentes compartilham entre si materiais, sobretudo na esfera 
digital. Os mesmos entrevistados reconhecem que boa parte desses materiais copiados são sim protegidos por direito autoral, mas ao 
mesmo tempo percebem que esta prática de compartilhamento é legítima. A grande maioria demonstra desconhecimento com relação à 
legislação de direito autoroal no Brasil, mas apesar disso afirmam que será lei deve ser revista. 

Conclusão: A cultura do compartilhamento faz parte de uma transformação social que ocorre na nossa sociedade da informação. Redes de 
solidariedade entre pessoas e grupos, bem como formas colaborativas de economia que questionam o consumo tradicional surgem a todo 
momento e crescem exponencialmente. O compartilhamento de materiais acadêmicos e educacionais, tanto voluntariamente entre os 
estudantes, quanto partilhados entre discente e docente, parecem fazer parte desa cultura do cotidiano universitário na Universidade de 
Brasília. A situação legal dessa atividade atualmente não parece ser um impedimento para os estudantes ou professores que se engajam 
em práticas de compartilhamento de material acadêmico. 

Palavras-Chave: Economia Compartilhada, Pirataria, Materiais Acadêmicos, Propriedade Intelectual, Direito Autoral 
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Identificação de fator de risco e proteção no uso das drogas na comunidade de Ceilândia- Distrito 

Federal  . 

João Pedro Braga Felix 
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade da Ceilândia 
Instituição: UnB 
Orientador (a): JOSENAIDE ENGRACIA DOS SANTOS 

Introdução: Por certo tempo pensou-se que as drogas pertencessem ao reino da justiça, fazendo parte, portanto, do domínio da repressão. 
Insurgindo contra tal tendência, a antropologia tem procurado demonstrar que o significado das drogas são realidades imersas em 
domínios culturais, sociais particulares. Qualquer que seja o significado, biológico, jurídico, social e psicológico, a droga se integra a 
experiência humana desde os primórdios do tempo o que a torna uma realidade construída significativamente. Conforme Escohotado 
(1994). O uso de substâncias psicoativas é parte da história da humanidade e perpassa a história da civilização e sua presença está inserida 
em diversas culturas e contextos: seja a busca pelo prazer, por questões religiosas ou econômicas, pelo desejo de transcender o estado de 
consciência, na tentativa de tentar dominar e intensificar os sentidos e as emoções, promover o convívio social, dentre outras.  MacRae 
(2001) explana que o uso de drogas na história, inicialmente se de 

Metodologia: Optou-se por um estudo qualitativo com base nos princípios da Grounded Theory que foi traduzido para o português como: 
teoria fundamentada, teoria fundamentada em dados ou teoria embasada. Segundo Goulding (2002, p. 43) a grounded theory é um 
método qualitativo tendo, portanto, muitas semelhanças com os demais métodos qualitativos, tais como a etnografia (estudo descritivo e 
interpretativo da realidade do grupo) e a fenomenologia, ou seja, quando há uma forte ênfase na subjetividade da realidade construída 
pelos respondentes (HANNABUSS, 1996) A Grounded Theory permite, conforme Locke (2001, p. 25), observar e entender o 
comportamento a partir do ponto de vista da comunidade, aprender sobre o mundo, suas interpretações de si mesmos e para captar a 
percepção da comunidade sobre os fatores de risco, não o definindo a priori. Este método conforme Glaser (1992),consiste no 
desenvolvimento de modelos teóricos a partir da análise comparativa constante de dados para compreender, pela perspect 

Resultados: A interação social determinou a construção de significados e ações deles resultantes, pois se pôde compreender o uso das 
drogas como intrinsecamente ligado a um contexto de interações simbólicas que gera e faz circular conhecimentos sobre a mesma. A 
percepção assume dimensões retratadas em duas categorias de acordo com conteúdo do discurso: refletindo sobre elementos de risco 
para uso de drogas e princípios de proteção para não uso das drogas. Estas categorias são apresentadas a seguir irá formar a teoria. 
1.Elementos de risco para uso de drogas. As narrativas buscam explicitar esse contexto dos fatores de risco para uso de drogas 
transcrevendo atitudes individualizadas e ações não realizadas pelo governo devido a falta de vontade política O cara não estuda, não 
trabalha. Ociosidade é um mal.( E01) Abrir uns projetos pra incentivar as crianças, ao esporte... Melhorar os bairros de classe baixa. 
Inventar uma coisa pras crianças estarem ocupando a mente, um lazer. E03 As companhias, 

Conclusão: Este estudo permitiu compreender, no próprio discurso da comunidade, o significado das drogas e os pontos vulneráveis e 
protetores.  As constatações apresentadas neste estudo permitem afirmar que: morar e pertencer à comunidade não assegura o 
reconhecimento da dinâmica social, nem traz ferramentas para reconhecer um problema que requer a desconstrução de paradigmas, 
tanto no âmbito da sociedade como no âmbito institucional, no sentido de promover uma tomada de consciência, visando a 
implementação de ações que atendam às especificidades de pessoas em situação de risco. Os resultados nos mostraram que o significado 
das drogas é fruto do mundo vivido e construído na existência dos moradores como uma questão complexa que perpassa inúmeros 
subsistemas da vida individual e social. 

Palavras-Chave: Drogas, risco, pesquisa qualitativa. 

Colaboradores: Profissionais do serviço de atenção primária do Centro de saúde 08 de Ceilândia. 

 

  



 

  248   

Vol. 2 

 
Estudo de elementos finitos quarter-points na determinação do fator de intensidade de tensão. 

Joao Pedro Castillo Dourado Freire 
Unidade Acadêmica: Departamento de Engenharia Mecânica 
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Orientador (a): EDGAR NOBUO MAMIYA 

Introdução: A falha de materiais sob regime elástico é estudado pela Mecânica da Fratura Elástica Linear. Um dos conceitos fundamentais 
desta teoria é o do Fator de Intensidade de Tensão K_I, à qual se associa a expectativa de propagação de uma trinca. A dificuldade de 
determinação do K_I a partir do campo de tensões na vizinhança de uma trinca via Método dos Elementos Finitos advém da singularidade 
do campo. Um maior refinamento na ponta da trinca não resolve esta limitação do método (Chan, 1970). Assim, são necessárias 
abordagens específicas para que estimativas aceitáveis de K_I sejam obtidas (Owen & Fawkes, 1983). O objetivo do presente estudo foi 
implementar as Técnicas da Correlação e da Extrapolação de Deslocamentos, no contexto do Método dos Elementos Finitos. Em particular, 
foram considerados os elementos quarter-points, capazes de aproximar satisfatoriamente a singularidade do campo de tensões. Como 
consequência, resultados precisos foram obtidos, mesmo considerando-se malhas grosseiras 

Metodologia: Para o estudo dos elementos quarter-points, o pré-processamento foi realizado na plataforma GID. Foram consideradas 
malhas com elementos finitos triangulares de dois tipos: os quadráticos clássicos e os quarter-points na ponta da trinca, com raios entre 
um centésimo e um décimo da seção transversal do corpo de teste. Os estudos se concentraram sobre placas retangulares tracionadas e 
com trinca em uma de suas bordas. Como ferramenta de análise de tensões via método dos elementos finitos, foi utilizado o aplicativo 
ElfPy, desenvolvido pelo Grupo de Fadiga, Fratura e Materiais da Universidade de Brasília, escrito em linguagem Python. A partir dos dados 
gerados pelo ElfPy, foi possível obter o Fator de Intensidade de Tensão K_I  por meio das equações de Westergaard para os deslocamentos 
nodais na vizinhança da trinca e aplicando as Técnicas da Correlação e da Extrapolação dos Deslocamentos. Os resultados obtidos foram 
comparados com expressões analíticas de K_I propostas por Tada (2000). 

Resultados: Considerando-se malhas com refinamentos localizados na vizinhança da trinca, a Técnica da Extrapolação dos Deslocamentos 
(Chan, 1970) produziu erros da ordem de 10% quando elementos finitos quadráticos clássicos foram considerados na ponta da trinca. Por 
outro lado, erros da ordem de 5% foram observados com o emprego de elementos quarter-points. Malhas mais uniformes, mesmo com 
nível de refinamento menor, produziram estimativas melhores do fator de intensidade de tensão, com erros da ordem de 9% associados a 
elementos quadráticos clássicos e da ordem de 1% quando elementos quarter-points foram considerados.  A técnica da correlação dos 
deslocamentos (Banks-Sills, 1986), que considera elementos quarter-points na ponta da trinca, apresentou erros da ordem de 8% para 
malhas com quaisquer estratégias de refinamento, localizada ou não. 

Conclusão: Elementos finitos clássicos foram capazes de produzir estimativas satisfatórias do fator de intensidade de tensão quando 
malhas suficientemente refinadas são consideradas. Entretanto, refinamentos localizados, mesmo elevados, não foram capazes de 
produzir melhorias significativas do parâmetro KI. O uso de elementos quarter-points, por outro lado, produziu resultados de excelente 
qualidade, mesmo considerando-se malhas mais grosseiras, por meio da técnica de extrapolação de deslocamentos de Chan (1970). 

Palavras-Chave: Método dos Elementos Finitos, Técnica da Extrapolação dos Deslocamentos, Técnica da Correlação dos Deslocamentos, 
Quarter-Points, KI, Fator de Intensidade de Tensão. 
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A Ficção Científica como Estímulo para a Construção Corporal do Ator 

Joao Pedro de Jesus Campos 
Unidade Acadêmica: Departamento de Artes Cênicas 
Instituição: UnB 
Orientador (a): FABIANA MARRONI DELLA GIUSTINA 

Introdução: A Ficção científica – FC é um gênero de pesquisa que se firmou, como gênero literário entre os séculos XIX e XX, e possui 
enorme abrangência nas indústrias literárias e cinematográficas. O impacto das descobertas da ciência sobre a nossa sociedade e as 
famosas relações interplanetárias são apenas alguns dos inúmeros temas tratados por este gênero que mescla o fantástico e o real para 
compor suas narrativas, tendo a ciência e a tecnologia como base em suas dramaturgias. Analisando esse processo de construção textual e 
imagético que se apoia nos planos imaginário e físico, esta pesquisa apresenta a FC como estímulo na criação e adaptação de jogos cênicos 
para a construção corporal dos intérpretes. O desafio se estabelece em entender o que difere os sistemas ficcionais dentro da cena dos 
sistemas ficcionais presentes dentro da FC, tendo em vista que ambos podem associar para alimentar suas construções fictícias as relações 
entre aspectos como tempo-espaço / real / imaginário, etc 

Metodologia: Por carência de fontes bibliográficas acerca do tema e para otimizar o processo de pesquisa, a metodologia de pesquisa do 
artigo foi organizada em etapas de trabalho com recortes entre cada uma delas. Etapa 1 - Levante histórico sobre a Ficção Científica - FC e 
subgêneros, para conceituar o gênero ampliando-o para além da visão teatral. - Análise de obras literárias e cinematográficas de FC. Etapa 
2 - Pesquisa de associações entre FC e o Teatro, com ênfase na busca por textos dramáticos e / ou adaptados da literatura. - Leitura e 
reflexão sobre processos de construções de personagens, na visão de diferentes autores-pesquisadores. - Levante bibliográfico sobre 
treinamento de atores e intérpretes, para construção de conceitos desses termos na pesquisa. - Levante bibliográfico sobre jogos cênicos 
para a construção de cenas e de personagens. Etapa 3 - Aplicação de oficina estruturada no material estudado. - Análise e reflexão dos 
processos vivenciados nas outras etapas. - Produ 

Resultados: O estudo teórico acerca da Ficção Científica no/para o teatro resultou em vivências experimentais ministradas em forma de 
oficina teatral para alguns alunos da graduação em artes cênicas da Universidade de Brasília - UnB. Apoiados na utilização de jogos para 
dançar e em jogos teatrais de improvisação, alguns dos elementos básicos que constituem o gênero Ficção Científica foram empregados 
como estímulos para que os participantes vivenciassem o início de construções corporais, que uma vez dominadas poderiam se 
transformar em quaisquer outras personagens que os alunos se dispusessem a produzir, fornecendo assim material prático para a 
construção deste artigo. 

Conclusão: Dentro da pesquisa foi possível observar que no teatro, a Ficção Científica tende a deixar em segundo plano a materialização de 
recursos tecnológicos de última geração, para expor através do texto a problematização de aspectos sociais, culturais e éticos que 
permeiam o estudo e a prática da ciência. No entanto, esta pesquisa mostra como esses aspectos naturalmente expostos através da fala, 
ganham visibilidade e dramaticidade através da corporificação que a Ficção Científica traz como estímulo para a construção corporal dos 
intérpretes, fornecendo rico material lúdico que, uma vez absorvido, adquire forte potencialidade ficcional em cena. 

Palavras-Chave: Ficção Científica, Jogos Teatrais, Ator, Interpretação, Corporeidade e Improvisação. 
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Introdução: A fabricação de circuitos eletrônicos deve ser precedida da fase de projeto, subdividida em design e simulação, de maneira a 
diminuir os custos e o tempo investidos, assim como aumentar a confiabilidade e a previsibilidade da operação desses circuitos. A não 
automatização da fase de projeto pode torná-la demorada a ponto de ser praticamente inviável. Em especial, para tecnologias emergentes, 
como é o caso dos transistores CNTFet (transistores de efeito de campo de nanotubos de carbono), a automatização dessa fase muitas 
vezes não existe. Nesse sentido, o presente trabalho se propõe a criar um algoritmo computacional capaz de automatizar a fase de projeto 
de circuitos eletrônicos em geral e de circuitos compostos por transistores CNTFet em particular, bem como um guia para sua utilização. A 
aplicação desse algoritmo deve aprofundar o conhecimento que temos dessa e de outras tecnologias emergentes e ajudar-nos a comparar 
seus resultados com os das tecnologias consolidadas. 

Metodologia: Para alcançar os objetivos propostos optou-se por utilizar o simulador Device ao invés do simulador Cadence, ferramenta 
profissional bastante difundida e amplamente utilizada para simulações de circuitos eletrônicos. Essa escolha se baseou no fato de, ao 
contrário do Cadence, o Device ser um software livre com uma interface muito mais simples e manipulável, o que facilita a implementação 
de novos modelos e possibilita o uso do software Matlab para a criação do algoritmo de automatização. O modelo de transistor CNTFet 
utilizado foi o TCAM, desenvolvido pela Technische Universität Dresden. Dessa forma, o algoritmo opera em Matlab, executando o 
simulador Device para cada combinação de parâmetros do circuito simulado, manipulando os resultados da simulação de maneira 
conveniente. Os resultados finais foram comparados com resultados já obtidos por simulações não automatizadas realizadas no simulador 
Cadence, de forma a validar o algoritmo criado. 

Resultados: Foram desenvolvidas três funções Matlab para sistemas operacionais Mac e três funções semelhantes para sistemas 
operacionais Windows. A primeira dessas funções fornece como saída as curvas características (Id x Vds e Id x Vgs) para cada combinação 
dos parâmetros de um CNTFET (como, por exemplo a porcentagem de tubos metálicos). A segunda função recebe como entrada um 
amplificador fonte comum, um conjunto de tensões de alimentação, um conjunto de tensões de entrada e um conjunto de resistências e 
fornece como saída curvas de saída (Vout x Vin), curvas de ganho (Av x Vgs) e uma tabela contendo o ponto de ganho máximo, o ganho 
máximo, o ponto de máxima excursão do sinal de entrada, o ganho do ponto de máxima excursão do sinal de entrada e a máxima excursão 
do sinal de entrada para cada combinação dos parâmetros. A terceira função implementa a mesma funcionalidade para um amplificador 
cascode de dois transistores. 

Conclusão: A automatização da fase de projeto para a fabricação de circuitos eletrônicos é vital para o completo entendimento de circuitos 
mais complexos e para sua otimização. Particularmente, para tecnologias emergentes como a de transistores de efeito de campo de 
nanotubos de carbono (CNTFet), o comportamento desses circuitos é ainda desconhecido, assim como suas possíveis aplicações. Dessa 
forma, o algoritmo criado funcionará como uma ferramenta importante no projeto desses circuitos e na descoberta de futuras aplicações. 

Palavras-Chave:  

Colaboradores: Ricardo Moreno Taveira Coelho, Reinaldo Gutierrez Pimenta. 
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RELAÇÃO ENTRE ASPECTOS MORFOLÓGICOS E A DENSIDADE DE MASTÓCITOS NO ADENOMA 

PLEOMÓRFICO DE GLÂNDULAS SALIVARES. 

João Pedro Leite Pereira 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Medicina 
Instituição: UnB 
Orientador (a): ELIZA CARLA BARROSO DUARTE VERISSIMO 

Introdução: Neoplasias de glândulas salivares correspondem de 3 a 10% dos tumores de cabeça e pescoço. Os tipos benigno e maligno 
mais comuns são o Adenoma Pleomórfico (AP) e o Carcinoma Mucoepidermoide (CME), respectivamente, sendo ambos derivados de 
mutações de células de reserva dos ductos excretores. O sistema imunitário tem uma relação importante com as neoplasias, influenciando 
variavelmente suas taxas de crescimento e disseminação, além do nível de resposta ao tratamento. Os mastócitos desempenham um papel 
fundamental nessa relação, estando envolvidos em processos de angiogênese, reparo, remodelação do tecido e resposta imune do 
hospedeiro. Considerando tais aspectos, o objetivo deste estudo foi avaliar e comparar a densidade de mastócitos em lâminas histológicas 
dos tumores supracitados. 

Metodologia: Estudo realizado de acordo com as normas do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da UnB. Foram 
selecionados casos de AP e CME confirmados por Hematoxilina e Eosina. Dados clínicos coletados por meio de arquivos de prontuários.  A 
partir dos casos selecionados e emblocados em parafina, produzindo-se cortes de 5 µm através do micrótomo, que foram colocados sobre 
lâminas. Os mastócitos foram detectados através da técnica de imunoistoquímica, com utilização do anticorpo primário anti-mastócito 
triptase humano. A quantificação foi realizada em áreas de hotspot no estroma e no parênquima tumorais (5 regiões com maior 
concentração de mastócitos) e para a validação dos resultados  foi realizado o estudo estatístico dos dados. 

Resultados: Foram analisados 44 casos no total, sendo 22 AP e 22 CME. A principal variável analisada foi a densidade de mastócitos, na 
unidade células/mm2. As características do grupo com diagnóstico de AP foram: 8 (36,3%) do sexo masculino, 14 (64,7%) do sexo feminino 
e idade média de 34,7 anos, variando entre 9 e 65 anos de idade. As características do grupo com diagnóstico de CME foram: 8 (36,3%) do 
sexo masculino, 14 (64,7%) do sexo feminino e idade média de 37,9 anos variando entre 13 e 75 anos de idade. As diferenças entre os 
resultados dos 2 grupos foram estatisticamente significativas (p<0,05). 

Conclusão: Os resultados desse estudo foram compatíveis com grande parte da literatura especializada, que relata aumento da densidade 
de mastócitos em contextos de neoplasias, sendo tal elevação mais proeminente em lesões de comportamento maligno. Considerando a 
importância da influência do sistema imune no contexto tumoral, novas pesquisas devem ser realizadas nesse mesmo caminho, focando 
principalmente na detecção das vias moleculares específicas de sinalização que determinam respostas variáveis do sistema imune e do 
nível de progressão tumoral, uma vez que tais descobertas poderão futuramente ter impacto positivo no diagnóstico, tratamento e 
prognóstico das neoplasias de glândulas salivares. 

Palavras-Chave: Adenoma pleomórfico, Carcinoma mucoepidermoide, Mastócitos, Neoplasias de glândulas salivares. 

Colaboradores: Sávia Moura Trindade Viana, Rafael Cardoso Ramos Bringel, Gabriela Mota do Carmo, Mara Rúbia Nunes Celles, Alline 
Carvalho de Souza. 
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Aplicação de isótopos de Zn como traçador de fontes antrópicas e processos biogeoquímicos na Baía de 

Sepetiba, Rj. 

Joao Pedro Rudrigues de Souza 
Unidade Acadêmica: Instituto de Geociências 
Instituição: UnB 
Orientador (a): GERALDO RESENDE BOAVENTURA 

Introdução: Após o desenvolvimento do espectrômetro de massa multicoletor com plasma indutivamente acoplado (MC-ICPMS) isótopos 
de zinco tem sido usados com traçadores ambientais (Dolgopolova et al., 2006) (Sivry et al., 2008). É possível determinar a fonte de zinco 
através da análise da composição isotópica desse elemento em uma amostra, isso porque processos antrópicos de extração mineral como 
a galvanoplastia fracionam o zinco deixando uma assinatura isotópica diferente da composição natural. Neste trabalho amostras de 
sedimentos, rochas, material particulado suspenso (MPS) e minérios coletadas na Baía de Sepetiba - RJ foram analisadas com o intuito de 
determinar as fontes antrópicas de Zn no local estudado. A Baía de Sepetiba – RJ faz parte de uma área que foi impactada pela atividade de 
uma indústria de extração mineral que despejava rejeitos em um local onde a chuva lixiviava os poluentes para a bacia (Barcellos, 1991). 

Metodologia: Cinco testemunhos de sedimentos foram coletados, além de amostras de granito ao longo da baía. As amostras foram 
pesadas em béqueres de teflon e submetidas a digestão ácida em placa quente. Fez-se a separação do Zn através de colunas 
cromatográficas com resina trocadora de íons seguindo protocolo proposto por Marèchal et al., 1999 com modificações. Para análise de 
elementos maiores foi feita fusão das amostras com metaborato de lítio e em seguida espectrofotometria de emissão atômica. Com os 
valores obtidos foi calculado o Fator de Enriquecimento (FE), normalizando os valores de Zn/Al das amostras de sedimentos pela razão 
Zn/Al das amostras de granito. A análise da composição isotópica foi feita com MC-ICP-MS e calculou-se valores de d66Zn em função da 
razão isotópica 66Zn/64Zn. A reprodutibilidade média obtida durante a sessão analítica foi de 0.06‰. Foi utilizado o material de referência 
BHVO-2 (USGS) e BCR-2 (NIST). 

Resultados: Os testemunhos coletados perto do mangue poluído pelos rejeitos industriais, T1 e T2, apresentaram assinatura isotópica 
muito mais alta do que as demais. O valor médio de d66Zn das amostras de granito foi considerado o fundo geoquímico, enquanto as três 
amostras de sedimento restantes apresentaram valores intermediários entre o granito e os testemunhos T1 e T2. Observou-se uma nítida 
relação da composição isotópica das amostras com o Fator de Enriquecimento, mostrando que para assinaturas isotópicas mais pesadas o 
valor de FE é alto e que para assinaturas isotópicas mais leves FE é menor. Também da relação de d66Zn com FE é possível tirar que, em 
razão das amostras T3, T4 e T5 alinharem-se entre o fundo geoquímico e os testemunhos mais poluídos (T1e T2), o Zn é um elemento 
conservativo. Sobre a determinação da fonte do zinco nas amostras, encontrou-se que mais de 80% do Zn é de origem antrópica. 

Conclusão: Os resultados obtidos dos sedimentos da Baía de Sepetiba apresentaram uma grande variabilidade de composições isotópicas 
(0,30 to 1,15 ‰). Estes resultados demonstram que é possível identificar e quantificar a contribuição de diferentes fontes de Zn em 
sistemas como a Baía de Sepetiba, e, portanto, os isótopos de Zn se apresentam como uma nova ferramenta para monitoramento desses 
sistemas. 

Palavras-Chave: Isótopos, Traçadores ambientais, Poluição de metais, Baía de Sepetiba 
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Realismo transcendental e realismo empírico em Kant 

João Renato Amorim Feitosa 
Unidade Acadêmica: Departamento de Filosofia 
Instituição: UnB 
Orientador (a): ALEXANDRE HAHN 

Introdução: Diante do tema proposto para este artigo no projeto de iniciação científica, meu trabalho consiste basicamente nos seguintes 
passos: 1°- Definição do uso que estou fazendo dos termos: “Realismo Empírico”, “Idealismo Transcendental”, “Idealismo Empírico” e “ 
Realismo Transcendental” , baseando-me nas definições propostas por manuais de epistemologia e nas definições que Kant dá para tais 
posições epistemológicas. 2°- Identificar em René Descartes tanto um Idealismo Empírico como um Realismo Transcendental. 3°- 
Identificar em George Berkeley um Idealismo Empírico. 4°- Identificar em David Hume um Realismo Transcendental. 5°- Mostrar como Kant 
contrapõe, de forma a dissolver alguns problemas acerca do conhecimento: • A um Realismo Transcendental um Idealismo 
Transcendental. • A um Idealismo Empírico um Realismo Empírico. 

Metodologia: Estes passos têm por objetivo maior apenas mostrar que, diante das tentativas de se dissolver os problemas contidos na 
relação sujeito-objeto, a tradição filosófica moderna, aqui representada pelos filósofos Descartes, Berkeley e Hume, ao assumir 
determinadas posições epistemológicas na tentativa de se resolver os problemas do conhecimento, tais como um Realismo Transcendental 
e um Idealismo Empírico (conforme estão definidos no passo n°1) acabam enfrentando alguns problemas cuja tentativa de resolução 
implica na assunção de uma dessas duas posições em lugar da outra, permanecendo intactos os problemas da relação sujeito objeto 
implicado por tais vertentes. Por fim, pretende-se mostrar como Kant dissolve alguns desses problemas com as posições epistemológicas 
por ele assumidas na “Critica da Razão Pura”, sobretudo na “Estética Transcendental”. Kant inicia o prefacio da segunda edição da Critica 
da Razão Pura apresentando as características e modelos de ciências  que adentraram o camin 

Resultados: O problema acerca do conhecimento remonta aos tempos mais antigos da Filosofia, e na modernidade, tais problemas 
ganham tentativas de resolução engenhosas. Descartes quer provar, nas “Meditações Metafisicas” a existência de Deus e da alma, e nesta 
empreitada percorre as duas instancias do conhecimento, do sujeito ao objeto. Parte-se da verdade clara e distinta do “je pense”, para 
uma duvida acerca da existência dos objetos, e por fim a prova da existência dos objetos exteriores e de Deus. O objeto em Descartes e 
real, isto e, existe independentemente de um sujeito que o apreenda. Porem, ate o ponto de chegada, qual seja, a prova da existência de 
Deus e da alma, e portanto também dos objetos materiais, Descartes tem que se perguntar antes, tomando como certo que o “je pense”  
trata-se de uma verdade clara e distinta, se os objetos que existem fora dele existem de fato independentemente dele. Assim, a obra faz 
um percurso que vai de uma duvida metódica acerca da existência independente, 

Conclusão: Cabe então pensar que consequências a concepção Kantiana dos objetos enquanto fenômenos, do espaço e tempo como 
formas puras da sensibilidade e da realidade empírica e idealidade transcendental destes, traz para o debate da dependência ou 
independência da existência do objeto em relação ao sujeito. Assim como Descartes, Berkeley acaba por aceitar um idealismo empírico, 
mas não temporariamente como ocorre nas Meditações  de Descartes, para Berkeley os objetos só existem enquanto percebidos por um 
sujeito. Isso traz varias implicações que são trabalhadas neste projeto de pesquisa, que inclui o filosofo inglês David Hume para nele 
apontar um realismo transcendental, pois Hume considera o objeto como uma coisa em si, existente independente de um sujeito que as 
apreenda. A posição Kantiana em relação ao problema sujeito objeto elimina alguns entraves que se tem em aceitar aquelas posições dos 
citados filósofos e mostrar isto é o que se intentou fazer em meu projeto de pesquisa. 

Palavras-Chave: Realismo transcendental, idealismo empírico, idealismo transcendental e realismo empírico, Kant 
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Performace: corpo e imagem por linguagens tecnológicas 

Joao Victor Ferreira Borges 
Unidade Acadêmica: Departamento de Artes Visuais 
Instituição: UnB 
Orientador (a): MARIA BEATRIZ DE MEDEIROS 

Introdução: Este projeto de pesquisa faz parte do trabalho realizado pelo Grupo de Pesquisa Corpos Informáticos (GPCI), orientado e 
coordenado pela professora Dra. Maria Beatriz de Medeiros. A pesquisa envolve a produção de obras com o grupo: participação em 
festivais, eventos, editais, que contemplem produções em Arte e Tecnologia, Performance e Artes Visuais. Envolve ainda a produção de 
textos baseados em discussões em grupo, reflexão, experimentação prática e pesquisa bibliográfica.  Esta pesquisa é voltada para a 
hibridização de linguagens entre corpo e tecnologia. Foi utilizada como base deste trabalho a linguagem da manipulação digital de 
imagens, sendo as fotografias utilizadas como suporte, registros de performances do GPCI. A pesquisa prático/teórica perpassando a 
linguagem acadêmica e poética busca defender as inúmeras possibilidades do tratamento digital de imagens a partir de orientações 
artísticas e de posicionamentos ideológicos que explorem as potências poéticas do corpo num ambien 

Metodologia: - A professora doutora Maria Beatriz Medeiros realizou reuniões semanais com duração  de cerca de três horas, para a 
leitura de textos filosóficos e outros estudos teóricos relacionados às linguagens e linhas de pesquisa do Grupo Corpos Informáticos: arte 

Resultados: - Birutas-e-vento, 2014, Exposição coletiva: performance individual “banho de espuma”.  - U.T.I. - Urbanoides Transitando a 
Inexistência. 2015. Performance.  - Kombeiro re-Kombi-nado. 2015. Instalação, pintura, composição urbana.  - Vídeo Performances:  - 

Conclusão: O trabalho, produtivo: fotos trabalhadas por computador e performances), poderia ter rendidomuito mais se eu tivesse 
alcançado uma bolsa remunerada. O fato de ser voluntário fez eu ter que me afastar do foco para poder encontrar outras fontes de renda 
que me permitiam sobreviver nesta cara cidade Brasília (inclusive deslocamentos). 

Palavras-Chave:  

Colaboradores: Ayla Gretsa, Natasha de Albuquerque (IC), Mateus de Carvalho Costa (IC), Mariana Brites (M), João Wesley Stoppa Candido 
Junior (IC), Maria Eugênia Matricardi (Mestranda), Diego Azambuja (Doutorando), João Quinto,João Avelar, Romulo Barros (IC-Afirm). 
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Segurança Alimentar e Nutricional no Paranoá e Itapoã: um estudo de caso 

Joao Victor Freitas Machado 
Unidade Acadêmica: Departamento de Enfermagem 
Instituição: UnB 
Orientador (a): LEIDES BARROSO DE AZEVEDO MOURA 

Introdução: A Segurança Alimentar e Nutricional é uma questão do social, mas também se constitui num desafio para a saúde pública. 
Neste sentido a insegurança alimentar pode ser entendida como a incapacidade da aquisição suficiente de alimentos adequados e seguros 
sob a lógica nutricional e cultural.            O estabelecimento da Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional propiciou elaboração de 
programas voltados para o combate a fome e à insegurança alimentar fundamentados no princípio do direito humano à alimentação. Tais 
programas priorizaram o tema da SAN e fomentaram uma agenda de pesquisa comprometida com os princípios comuns do Sistema Único 
de Saúde.  O presente artigo objetivou analisar a situação de SAN no território do Distrito Federal e os fatores associados a insegurança 
alimentar, a partir da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2013(PNAD). 

Metodologia: Estudo com abordagem quantitativa e delineamento transversal com análise de dados secundários baseados na PNAD 2013. 
Realizou-se um recorte para analise dos dados referentes ao território do Distrito Federal. Os procedimentos de análise estatística 
envolveram testes para determinar o nível de insegurança alimentar e variáveis independentes que foram selecionadas no modelo teórico: 
renda, escolaridade, sexo, cor/etnia, idade do morador de referência e outras.  Foi analisada a média de quantidade de moradores e idade 
do morador de referência, segundo grupo identificado como em condições de “Segurança Alimentar (SA)” e em “Insegurança Alimentar 
(IA)” por intermédio do teste de Mann-Whitney. Renda e escolaridade foram variáveis categóricas utilizadas para testar a dependência 
com a segurança alimentar por intermédio do teste Qui-Quadrado. Para todos os testes foi considerável significativo o p valor <0,05. O 
software estatístico SAS foi utilizado para análise. 

Resultados: Os moradores de referência de domicílios do Distrito Federal considerados em situação de SA(N=782711,6,74%) eram em sua 
maioria do sexo masculino(N=449117,57,38%) da cor branca(N=355750,45%) com rendas média alta. Já o perfil dos moradores de 
referência dos domicílios em situação de IA(N=119665,13,26%) era: domicílios com mulheres como responsáveis(N=62822,52,5%), pessoas 
da cor parda(N=66112,55,25%) e renda média inferior. Estudos baseados na interseccionalidade de gênero descrevem resultados 
semelhantes de perfil de famílias com mulheres responsáveis pelo domicilio e minoria étnica de baixa renda (Moura, 2009).     Analisando a 
variável da idade do morador de referência e quantidade de moradores do domicílio verificou-se que em média os responsáveis de 
domicílios com IA são mais velhos que aqueles que residem em domicílios caracterizados por SA e possuem mais integrantes em sua 
família. 

Conclusão: O Distrito Federal apresenta situação melhor do que o Brasil em geral, tinham percentualmente 9,34% a mais de domicílios em 
estado de segurança alimentar , e 2% a menos de insegurança grave , entretanto , o perfil de insegurança está muito semelhante ao visto 
no cenário nacional , níveis de escolaridade e renda baixos parecem estar associados ao tema de SAN.    As limitações da PNAD não nos 
permitiu o mapeamento da insegurança alimentar de forma mais precisa,dada a representatividade da amostra , consequentemente não é 
possível definir áreas com maior vulnerabilidade alimentar e traçar mais variáveis que estejam associadas a IA, apesar de como abordagem 
geral , a amostra permite bastante subsídio ao tema.      Portanto,neste artigo , foi traçado um perfil para a região do DF e posto a renda 
como um grande problema que possivelmente a IA seja decorrente , apesar de  o SAN ser um tema muito complexo e seu entendimento 
avança áreas que por si só , este artigo não contempla. 

Palavras-Chave: Alimentação, Segurança Alimentar e Nutricional, Gênero, Território, Saúde 

Colaboradores: Ana Beatriz Vasconcellos 

 

  



 

  256   

Vol. 2 

 
Corpos Informáticos/ Artes Visuais: Luz e VideoArte 

Joao Wesley Stoppa Candido Junior 
Unidade Acadêmica: Instituto de Artes 
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Orientador (a): MARIA BEATRIZ DE MEDEIROS 

Introdução: RESUMO O estudo baseia-se em experiências de alteridade do Grupo de Pesquisa Corpos Informáticos. Os desdobramentos 
surgem ao longo do processo, o que revela outras formas em que a subjetividade dialoga com as experiências e potencializa o caráter 
variante da arte e suas possibilidades. Palavras-Chaves: Performance, Videoarte, Fuleragem, Corpos Informáticos, Exposição. Este projeto 
cria uma relação entre perspectivas tecnológicas e artísticas, envolvendo aspectos relacionais da arte da performance a partir de 
concepções geradas em conjunto pelo Grupo de Pesquisa Corpos Informáticos: composição urbana, iteração, fuleragem, espaço 
normatizante, espaço nomadizante e lance. 

Metodologia: Diante dos conceitos, são investigadas percepções artísticas que contemplam as linguagens da videoarte, num sistema 
ideológico e elevado junto da arte, da performance e teleperformance, além da autonomia do artista e do público, ou seja, o 
empoderamento da arte como sondagem entre arte e rua, arte e vida.Para o desenvolvimento do trabalho são realizadas semanalmente 
reuniões com a coordenadora e o grupo de pesquisa Corpos Informáticos para debater textos teóricos e linguagens artísticas 
contemporâneas. Além de experimentar formas artísticas, como performance, intervenção e instalação entendidas como composição, 
juntamente com um trabalho de pós produção, com edição de vídeo, principalmente. E produzir exposições artísticas em espaços públicos, 
galerias e demais instituições. 

Resultados: Foram realizados os seguintes vídeos a partir das produções práticas do Grupo:  Corpos Informa´ticos com Empreza no M.A.R. 
3 vídeos de 5 min. Performers: João Stoppa, Diego Azambuja, Mariana Brites, Maria Eugênia Matricardi, Maria Beatriz de Medeiros e 
Natasha de Albuquerque. Corpos Informa´ticos com Fragonard. 20 segundos a partir de um stop motion. Performers: Ayla Gresta, João 
Stoppa, Diego Azambuja, Mariana Brites, Maria Eugênia Matricardi, Natasha de Albuquerque e Rômulo Barros. Câmera: Maria Beatriz de 
Medeiros. Cara de Gloss. 30 segundos. Performers: João Stoppa, Maria Beatriz de Medeiros e Rômulo Barros. Câmera: Pâmela Guimarães 
desfi (L) ando - João Stoppa. 17 min 23 seg. Performer: João Stoppa Bloco de sensações . 5 min. Performer: Natasha de Albuquerque. 

Conclusão: Para Corpos Informáticos, a linguagem busca o que é essencial na sua imanência e no seu desvio enquanto arte. As maneiras 
como o caminho e os trajetos são elucidados, determinam (ou não) a experimentação daquilo que pode ser constante, acarreta uma arte 
obtusa. A videoarte trás o perigo ou o magnífico, se, e apenas se, usda como artificio errante do ser humano, mas se o artista, fuleiro, 
traçar caminhos transformadores, subversivo será. Compor é exercer de um todo de estar-ser-imantar mesmo que seja um movimento 
sub/a/con/versivo. 

Palavras-Chave: Performance, Videoarte, Fuleragem, Corpos Informáticos, Exposição. 

Colaboradores: Rômulo Barros, Natasha de Albuquerque, Ayla Gresta, Natasha de Albuquerque, Maria Eugênia Matricardi, Mariana Soub 
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Orientador (a): CLESIA CAMILO PEREIRA 

Introdução: O art. 17 da Lei 12.865/2013 respalda o governo na reabertura do prazo de parcelamentos de dívidas tributárias e 
previdenciárias no âmbito da Lei 11.941/2009 e da Lei 12.249/2010. No quadriênio 2010/2013 os normativos editados permitiram a 
empresas, com elevados débitos tributários, repactuarem os valores devidos à União. Os prazos inicialmente estabelecidos foram 
sucessivamente reabertos, acarretando a adesão das empresas inadimplentes autuadas. O efeito dessas repactuações recaiu sobre duas 
políticas essenciais para as finanças da União: remissões sobre a política tributária e arrecadação extraordinária propiciada pelos 
pagamentos exigidos para a renegociação. Os parcelamentos criam problema de eficiência, pela diminuição da tributação, e de justiça, pelo 
estímulo à procrastinação de pagamentos dos contribuintes. 

Metodologia: Foi utilizada pesquisa descritiva com o objetivo de identificar as receitas extraordinárias da repactuação e os valores 
renegociados dos débitos tributários nos programas de parcelamento entre 2010 e 2013. Os dispositivos legais foram pesquisados no sítio 
eletrônico www.planalto.gov.br. Identificaram-se as empresas a partir dos montantes explicitados no documento “Análise de Arrecadação 
das Receitas Tributárias” publicado mensalmente pela Receita Federal do Brasil (RFB). Os montantes foram cotejados com as 
demonstrações contábeis e respectivas notas explicativas de grandes empresas de setores da economia: mineração, financeiro, siderurgia, 
petróleo e gás. Nas demonstrações e notas também se identificou o registro das provisões e dos montantes renegociados pelas empresas. 
A arrecadação extraordinária foi obtida no mencionado documento da RFB. Os resultados primários foram obtidos no documento 
“Resultado Fiscal do Governo Central” da Secretaria do Tesouro Nacional. Esses valores foram co 

Resultados: A utilização dos normativos legais para repactuação dos débitos tributários nos últimos três exercícios: Lei 12.865/2013, Lei 
11.941/2009 e Lei 12.249/2010 permitiram identificar as receitas extraordinárias. Empresas com maior volume de passivo tributário 
renegociado: VALE, CIELO, BRADESCO, Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e PETROBRAS. Para adesão aos normativos de repactuação 
de dívidas tributárias a VALE fez provisões no valor de R$45 bilhões, a CIELO de R$7,1 bilhões, o BRADESCO de R$7,7 bilhões a preços de 
dezembro de 2013, enquanto que a CSN e a PETROBRAS não fizeram provisão. Os montantes negociados pela VALE, CIELO, BRADESCO, CSN 
e PETROBRAS em dezembro de 2013 correspondem, respectivamente, a R$45 bilhões, R$8,5 bilhões, R$12,5 bilhões, R$1,9 bilhões e R$2,1 
bilhões totalizando R$70 bilhões. Destes R$70 bilhões R$32,2 bilhões são benefício tributário e R$37,8 pagamentos que irão compor a 
arrecadação extraordinária do exercício presente e dos subsequentes. 

Conclusão: Para o Governo Central as receitas extraordinárias de renegociação alcançaram o montante de R$21,8 bilhões em 2013, R$2,8 
bilhões em 2012, R$17,9 bilhões em 2011 e R$8,8 bilhões em 2010. Esses valores representaram respectivamente 28,29%, 3,16%, 19,13% e 
11,13% do resultado primário, numa média anual de 15,43% da meta alcançada para os exercícios mencionados. Sem o auxílio dessa 
repactuação as metas de resultado fiscal não teriam sido alcançadas. O parcelamento diminui a tributação para as empresas que 
renegociam os débitos. A soma de R$32,1 bilhões de benefícios tributários conseguidos pelas empresas em 2013 corresponde a 0,62% do 
PIB e a 41,7% do resultado primário obtido pelo Governo Central, evidenciando a ineficiência da arrecadação fiscal. Tal renegociação privou 
o Governo Central de receitas que poderiam ter sido aplicadas em políticas sociais, na redução da carga tributária ou na diminuição do 
estoque da dívida pela geração de um resultado primário mais elevado. 

Palavras-Chave: Controladoria governamental. Políticas públicas. Política fiscal. Resultado primário do governo central. Política tributária. 

Colaboradores: Agradecimentos às empresas que responderam aos questionamentos e dúvidas do discente. 
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Avaliação do Estoque e Decomposição de Serapilheira de Cerrado Sensu Stricto, Mata de Galeria e 

Plantações de Eucalipto. 

Jocemara Viana de Souza 
Unidade Acadêmica: Departamento de Engenharia Florestal 
Instituição: UnB 
Orientador (a): ALCIDES GATTO 

Introdução: A serapilheira desempenha diversas funções para manter o equilíbrio e a dinâmica do ecossistema, definida como a camada 
mais superficial do solo, que compreende folhas, galhos, caule, restos de animais, detritos. A serapilheira se comporta como um sistema de 
entrada e saída de matéria orgânica do solo, sendo primordial na restauração da fertilidade e no controle e processos erosivos do solo. A 
produção de serapilheira varia anualmente e depende de alguns fatores, sendo que em regiões tropicais apresenta uma maior produção na 
estação seca. A ciclagem de nutrientes está diretamente relacionada com o processo de decomposição, fatores como temperatura e 
umidade afetam esse processo. O processo de decomposição é composto por três fases que são: liberação de nutrientes, imobilização do 
nutriente, liberação total de nutrientes. Este trabalho tem como objetivo avaliar o estoque e decomposição de serapilheira em áreas de 
Cerrado, Mata de galeria e Plantio de eucalipto na Fazenda Água Limpa. 

Metodologia: O estudo foi desenvolvido na Reserva Ecológica e Experimental da Universidade de Brasília, Fazenda Água Limpa - FAL. Para 
avaliar o estoque de serapilheira no piso florestal foi realizado coletas mensais desde novembro de 2014 com o uso de gabaritos metálicos 
de 0,5 x 0,5 m, este foi lançado aleatoriamente nas áreas e posteriormente realizou-se a coleta e acondicionamento do material. Para 
avaliar a decomposição de serapilheira foi utilizado “litter bags” com peso inicial de 20 g, ao todo foram estabelecidos 13 pontos amostrais 
com quatro repetições, totalizando cerca de 52 litters por área. Posteriormente esses materiais foram pesados em balança de precisão 
para obter o peso úmido e em seguida peso seco após ir em estufa a temperatura de 60°C por 72 h. Para calcular a taxa de decomposição 
foi utilizado um programa de Software Sigma Plot for Windows 12.5. Para calcular o estoque de serapilheira as análises foram feitas pelo 
software estatísticos Assistat versão 7.7. 

Resultados: Os maiores estoques de serapilheira ocorreram na época da chuvosa (11,99 t.ha-1 para eucalipto, 17,33 t.ha-1 para mata de 
galeria e 10,81 t.ha-1 para cerrado senso stricto).  Entre dezembro para eucalipto e mata de galeria a janeiro para o cerrado senso stricto. 
Analisando o teste de média para estoque de serapilheira, não houve diferença estatística longo desses sete meses de coleta para a área 
de eucalipto e cerrado senso stricto. Quanto o desaparecido e ou transformação da serapilheira, depois de 210 dias de avaliação a área que 
teve maior taxa de decomposição foi de o eucalipto.  Já a mata de galeria foi há que teve menor transformação desse material no sistema. 
Isso pode ser explicado pelo fato dos compartimentos das árvores das florestas nativas principalmente ás folhas possuírem estruturas mais 
resistentes, denominadas recalcitrantes, ricas em lignina, celulose, gorduras, ceras e taninos. 

Conclusão: Nas três áreas estudadas, os estoques de serapilheira ao longo de sete meses de coleta apresentaram valores médios de 9,21 
t.ha-1 para eucalipto, 12,92 t.ha-1 para mata de galeria e 7,5 t.ha-1 para senso stricto. Quanto à decomposição a área de eucalipto foi a 
que apresentou a maior decomposição. Diante do exposto nota-se que para uma melhor avaliação do estoque e decomposição de 
serapilheira, se torna necessário mais dados de coleta. 

Palavras-Chave: Dinâmica, ciclagem de nutrientes, taxa de decomposição. 

Colaboradores: Agradecemos a valiosa colaboração da Pesquisadora Fabiana Campos Ribeiro, pela co-orientação e análises estatística dos 
dados do trabalho. 
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Políticas de comunicação, radiodifusão pública e cidadania no Brasil e em Portugal 

Johnatan Reis da Silva 
Unidade Acadêmica: Departamento de Jornalismo 
Instituição: UnB 
Orientador (a): FERNANDO OLIVEIRA PAULINO 

Introdução: A pesquisa analisa as ações da mídia para estimular a participação do público por meio da criação e da gestão de mecanismos 
para este fim em veículos públicos de comunicação em países lusófonos 

Metodologia: A análise comparativa está sendo realizada entre a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e a Radio e Televisão de Portugal 
(RTP) por meio da leitura dos relatórios produzidos por ouvidores da EBC e provedores do telespectador da RTP. Os conceitos de Literacia 
mediatica e Educação para a Mídia guiam a comparação entre as atuações das duas empresas públicas, do Brasil e do Portugal. 

Resultados: O objetivo final da pesquisa tem sido entender como as empresas analisam e encaminham as demandas da população, bem 
como estimulam especialmente a participação dos telespectadores. Os resultados preliminares demonstram as dificuldades e os desafios 
de promoverem participação do público em ambientes nos quais as práticas de diálogo e de compreensão do direito à comunicação não 
estão postos no dia a dia. 

Conclusão: É possível concluir que a necessidade de permanente estímulo ao diálogo passivo e ativo para o fortalecimento das estratégias 
de prestação de contas e aperfeiçoamento de fluxos, procedimentos e conteúdos veiculados. 

Palavras-Chave: Comunicação Pública, prestação de contas, ouvidoria 

Colaboradores: Jairo Faria 
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Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária, segundo sexo, idade e grupos de diagnósticos, 

no Hospital Regional de Sobradinho/DF 

Johnathan Portela da Silva Galdino 
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade da Ceilândia 
Instituição: UnB 
Orientador (a): TANIA CRISTINA MORAIS SANTA BARBARA REHEM 

Introdução: Ambulatory Care Sensitive Conditios (ACSC) traduzido livremente para o português como Internações por Condições Sensíveis 
à Atenção Primária (ICSAP) se constitue em indicador que vêm sendo utilizado no mundo e no Brasil para avaliação de acesso e efetividade 
da atenção primária à saúde. No Brasil este indicador foi adotado em 2008 por meio da Portaria Portaria SAS/MS n0 221, de 17 de abril de 
2008, sendo composto por dezenove grupos de diagnósticos de acordo com a Classificação Internacional de Doenças (CID 10). 
Considerando a adoção deste indicador no Brasil se justifica a realização de estudos para verificar o comportamento destas internações 
num determinado território. Nesse sentido, esta pesquisa tem como objetivo traçar o perfil das ICSAP que ocorreram no Hospital Regional 
de Sobradinho (HRS/DF) no período de 2010 a 2012 

Metodologia: Foi realizado um estudo ecológico, de caráter exploratório, adotando-se às internações por condições sensíveis à atenção 
primária, que ocorreram no HRS no período de 2010 a 2012. Inicialmente, foram selecionadas, com base na lista brasileira de ICSAP, as 
internações inseridas nas Autorizações de Internação Hospitalar, registradas no Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de 
Saúde. A partir desta seleção, foi gerado um arquivo de definição (DEF) para tabulação, utilizando o aplicativo Tabwin - Versão 3.5, 
desenvolvido pelo DATASUS/Ministério da Saúde. Em seguida foram descritos os perfis das internações considerando as seguintes 
variáveis: grupos de diagnósticos, custos, grupos etários, sexo e óbitos. O processamento e análise dos dados foram realizados por meio de 
estatística descritiva. Quanto aos aspectos éticos, o estudo foi realizado com base em dados não nominais e de domínio público, sem risco 
à população estudada 

Resultados: No período do estudo o HRS apresentou 35.850 internações gerais pelo SUS. Desse total, 7.539 corresponderam a ICSAP, 
representando 21% do total de internações. Percebe-se aumento no número de ICSAP quando são analisados os três anos. Em 2010 foram 
2.159 casos, em 2011 houve aumento para 2.564 casos e em 2012 ocorreu um novo aumento totalizando em 2.816 casos de ICSAP. Os 
grupos de diagnósticos mais frequentes nos três anos foram por infecção no rim e trato urinário, seguidas por doenças pulmonares e 
gastroenterites infecciosas. A faixa etária que mais internou por CSAP foram os idosos com 65 ou mais representando 1.995 casos de ICSAP 
nos três anos. As mulheres foram as que mais internaram por CSAP no período do estudo. O valor gasto com ICSAP aumentou ao longo dos 
três anos passando de                       R$ 1.039.170,39 em 2010 para R$ 1.804.115,35 em 2012. Os óbitos por CSAP aumentaram no decorrer 
dos três anos passando de 29 em 2010 para 90 em 2012 

Conclusão: Com base nos resultados observa-se aumento o número de ICSAP com consequente aumento no gasto com estas internações. 
Este resultado vem de encontro a alguns resultados encontrados em outros cenários no Brasil onde vem ocorrendo uma tendência de 
redução ou estabilização destas internações, o que pode ser justificado pela ampliação do acesso à atenção primária à saúde. Nesse 
sentido recomenda-se a realização de outros estudos para verificar a organização da atenção primária na regional de Sobradinho/DF, no 
que diz respeito ao atendimento das necessidades de saúde daquela população, em especial aos idosos, que foi o grupo que mais internou 
no período estudado. Espera-se que os resultados deste estudo contribuam para as discussões sobre a organização das redes de atenção à 
saúde onde a atenção primária desempenha um papel fundamental 

Palavras-Chave: Atenção Primária à Saúde. Saúde Coletiva. Hospitalização. 

Colaboradores: Não existiram colaboradores nesta pesquisa 
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Estudo do Modelo Elasto-Plasticidade de Gao e Desenvolvimento de Rotina UMAT para Implementação 

no ABAQUS 

Jonatas Pinheiro de Oliveira 
Unidade Acadêmica: Departamento de Engenharia Mecânica 
Instituição: UnB 
Orientador (a): LUCIVAL MALCHER 

Introdução: A correta descrição do comportamento mecânico de materiais metálico é um desafio que vem sendo enfrentado por 
pesquisadores em todo o mundo. Estudos mostram que os modelos clássicos, como o de von Mises e Tresca, não são capazes de descrever 
o campo de tensão e deformação de uma gama considerável de materiais, como por exemplo as ligas de alumínio. Neste sentido, a 
proposição de novos modelos, como o de Gao, o de Hosford, o de Bai, entre outros, vem ganhando espaço e ajudando pesquisadores e a 
indústria a desenvolver componentes mecânicos mais otimizados. 

Metodologia: Este trabalho sugere o estudo do domínio elástico proposto por Gao, onde leva em consideração o efeito da tensão 
hidrostática e o efeito do terceiro invariante do tensor desviador na lei de fluxo plástico do material, bem como o desenvolvimento de uma 
rotina UMAT para implementação no programa de elementos finitos Abaqus. Para isto, faz-se uma revisão bibliográfica sobre o tema e a 
proposição do algoritmo numérico através de uma integração implícita das leis de evolução. Simulações numéricas são realizadas em 
ambiente Abaqus, utilizando para isto corpos de prova fabricados em liga de alumínio e aço. 

Resultados: Resultados das simulações numéricas mostram que o modelo de Gao, analisado através da rotina UMAT desenvolvida, é capaz 
de descrever o comportamento mecânico de uma gama muito grande de materiais dúcteis, ou seja, de materiais que não seguem os 
preceitos da teoria de von Mises ou Tresca. Esta melhor capacidade preditiva pode ser verificada através das curvas de força versus 
deslocamento aplicado. 

Conclusão: Desta forma, o plano de trabalho é concluindo mostrando que o modelo de Gao é uma alternativa viável para engenheiros e 
pesquisadores no âmbito do desenvolvimento de projetos mecânicos otimizados, onde o correto campo de tensão e deformação são 
determinados, possibilitando a determinação correta da quantidade de material necessária para o funcionamento otimizado de um 
componente ou estrutura. 

Palavras-Chave: terceiro invariante, modelo de Gao, rotina UMAT, elementos finitos 

Colaboradores: Jonatas Pinheiro de Oliveira, André Nepomuceno Trajano, Lucival Malcher 
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Desenvolvimento de software para elaboração de chave de identificação das espécies de drosofilídeos 

(Insecta, Diptera) comuns no Cerrado. 

Jonathan Mendes de Almeida 
Unidade Acadêmica: Departamento de Genética e Morfologia 
Instituição: UnB 
Orientador (a): ROSANA TIDON 

Introdução: As moscas da família Drosophilidae têm sido intensamente estudadas desde o século XIX, e atualmente são consideradas 
como um excelente modelo para investigar questões em várias áreas das Ciências Biológicas. O estudo de populações naturais de 
drosofilídeos, entretanto, se depara com uma dificuldade: a falta de chaves taxonômicas para a identificação das espécies. Para as 
encontradas no Brasil, a chave de identificação mais recente foi publicada em 1949. Isso é um problema, considerando que no nosso país 
há atualmente quase duas dezenas de laboratórios que estudam drosofilídeos. O Laboratório de Biologia Evolutiva da UnB tem colaborado 
com nessa meta, produzindo fichas disgnósticas para as espécies mais comumente coletadas. Neste trabalho nós desenvolvemos uma 
chave interativa para a identificação das espécies de drosofilídeos mais comuns no Cerrado, visando facilitar o processo de identificação 
além de otimizar o tempo gasto para realizar tal tarefa. 

Metodologia: A chave foi baseada em características morfológicas (cabeça, tórax e abdomem, incluindo a terminália masculina) das 
moscas. O levantamento dos caracteres diagnósticos de cada espécie foi feito por outros graduandos, que também fotografaram as 
moscas. Os dados foram inicialmente organizados em um documento Word visando realizar um planejamento de desenvolvimento de 
software. Para a criação do software foi utilizada a linguagem Java, caracterizada por criar programas independentes de plataforma, ou 
seja, um programa escrito em Java será executável em qualquer sistema operacional (SO) que possua uma Java Virtual Machine (JVM). 
Outras características marcantes são: segura, simples, robusta, interpretada, distribuída e dinâmica. O desenvolvimento da aplicação web 
foi feito utilizando a linguagem JavaScript juntamente com HTML e CSS, tecnologias voltadas para desenvolvimento web e que garantem 
maior acessibilidade aos usuários-alvo. 

Resultados: O software/aplicação web desenvolvido com o uso das linguagens e tecnologias Java, JavaScript, HTML e CSS pode contemplar 
mais de 100 espécies e 200 caracteres. No momento, foram incorporadas à chave Drosophila simulans, D. busckii, D. immigrans, D. 
malerkotiliana, Scaptodrosophila latifasciaeformis e Zaprionus indianus Os caracteres usados para a diagnose e identificação de cada uma 
são: cabeça, tórax, asas, pernas e abdome. Algumas características já foram ilustradas mediante fotografias, como por exemplo carinas, 
ramos da arista, palpos, pernas, asas, pentes sexuais e abdomes. 

Conclusão: A criação do software altamente portável, compilando as informações referentes as características dos drosofilídeos do 
Cerrado, proporciona um excelente cenário para a identificação de moscas, viabilizando a realização dessa tarefa por pessoas com menos 
grau de especialidade. Adicionalmente, o programa permite aumentar a velocidade de identificação de cada espécie uma vez que ela é 
feita de forma interativa e intuitiva, além de excluir passos desnecessários (até então realizados para finalizar corretamente a 
identificação). Além disso, a criação de uma versão web melhora ainda mais a portabilidade e acessibilidade da aplicação desenvolvida no 
presente projeto uma vez que atualmente a maioria dos celulares e todos os navegadores web suportam a tecnologia utilizada. Assim, a 
aplicação fica disponível para a grande maioria dos usuários, com acesso através de celulares ou computadores, sem a necessidade de ter o 
software instalado na máquina (assumindo que há um navegador web instalado). 

Palavras-Chave: classificação, Drosophilidae, Cerrado 

Colaboradores: - 
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Proposta de comparação dos Porcessos de Industrializalçao e Desenvolvimento de Brasil e Congo 

Jonathan Mpoto Jonathan 
Unidade Acadêmica: Departamento de Economia 
Instituição: UnB 
Orientador (a): ANDREA FELIPPE CABELLO 

Introdução: O objetivo deste artigo é comparar as experiências do Brasil e da República Democrática do Congo. Baseando-se em uma 
teoria bem específica começando pela revisão de literatura de argumentos teóricos referentes à relação entre o subdesenvolvimento e a 
industrialização e o papel de políticas de fomento nesse processo, e depois Apresentar e comparar os dados e experiências entre 
economias da América Latina e África, com foco especial para o Brasil e o Congo. 

Metodologia: A metodologia é composta de duas partes: i) revisão de literatura de teorias do comércio e de estímulos à industrialização da 
CEPAl e ii) análise de dados de performance econômica de Brasil e Congo 

Resultados: Observou-se divergências entre as experiências econômicas de Brasil e Congo nos últimos anos, o que levou a resultados 
discrepantes de PIB e bem estar 

Conclusão: Com base nos resultados discrepantes, refletiu-se sobre o papel de políticas de industrialização no desenvolvimento de países 
periféricos e que lições países como o Brasil podem ensinar a outros em processo de industrialização. 

Palavras-Chave:  

Colaboradores: Não houve colaboradores além do aluno e o orientador. 

 

  



 

  264   

Vol. 2 

 
Síntese de Nanopartículas de Fe e Mn revestidas por grupos amino e funcionalização por reações Ugi 

Jordana Carol de Oliveira Reis 
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade de Planaltina 
Instituição: UnB 
Orientador (a): OTILIE EICHLER VERCILLO 

Introdução: Nanomateriais como nanopartículas (NPs) metálicas ou semicondutoras possuem dimensões similares à de biomoléculas como 
proteínas, enzimas, anticorpos, antígenos e DNA, por isso são materiais compatíveis estruturalmente. A combinação de nanopartículas, 
que possuem propriedades eletrônicas, fotônicas e catalíticas únicas, com biomateriais, que possuem propriedades de reconhecimento, 
catálise e inibição únicas, leva ao desenvolvimento de nanomateriais híbridos nanopartículas-biomoléculas  que incorporam as 
propriedades altamente seletivas catalíticas e de reconhecimento dos biomateriais, como proteínas e DNA, com as características especiais 
das nanopartículas.  Nanopartículas magnéticas são amplamente estudadas e aplicadas em inúmeros campos da biologia e medicina. As 
nanopartículas magnéticas mais utilizadas são as ferritas (óxido de ferro) e as ferritas mistas, onde um átomo de ferro é substituído por um 
outro metal, como cobalto, manganês, zinco, entre outros. A introdução de diferen 

Metodologia: Inicialmente será desenvolvida a síntese de nanopartículas mistas de Ferro e manganês recobertas com a função amino. Para 
tal, alguns procedimentos já existentes na literatura , ,  serão testados. Em seguida as nanopartículas serão caracterizadas por meio de 
análises de Difratometria de Raios-X, espectrometria no Infravermelho e  Microscopia eletronica de transmissão.  Posteriormente as 
nanopartículas obtidas serão funcionalizadas por meio de reações Ugi. Diferentes ácidos carboxílicos serão utilizados para compor uma 
biblioteca de híbridos nanopartículas magnéticas peptóides funcionalizados. 

Resultados: A primeira etapa realizada foi a síntese das nanopartículas de Manganês e Ferro revestidas com dodecilamina. 12 mmol, 
2,2236 gramas, de dodecilamina foram aquecidos até a fusão, aproximadamente 40° C. Foi preparada uma solução com 2 mmol de 
FeCl2.4H2o, 0,3976 gramas e 1 mol de MnSO4.H2O, 0,169 gramas, em 5 ml de água destilada, e em seguida foi borbulhado nitrogênio. A 
solução de Fe  e Mn foi misturada a dodecilamina e aquecida por 3 horas á 90° C, atingindo coloração preta. Após, a solução foi coloca 
sobre o imã para decantar o sobre nadante e lavado por 3 vezes com água, metanol e acetona. Foram analisadas por DRX e infravermelho. 
Contudo, os resultados não apresentaram dados esperados. Em uma segunda metodologia, que foi executada em processo semelhante à 
primeira, mas em meio básico, (NaOH - 5%) com pH de 12. No momento em que a solução descansava sobre o imã foi observado a 
formação de uma camada sobre a solução que apresentou aspecto semelhante ao da dodecilamina, assim a lavage 

Conclusão: Os experimentos foram excutados diversas vezes, variando proporções das quantidades de mol, tempo de reação, temperatura 
e o tempo para decantar as soluções sobre o imã. Procedimentos em que a proporção de mol era menor, apresentou melhor resultado que 
os prodecimentos em que esta proporção era dobrada ou triplicada.  Quanto maior o tempo e agitação da solução, mais homegênea e 
mais rápido o processo para decantar. Outro fator que apresentou melhor desempenho para o resultado final foi a utilização do 
FeSO4.7H2O invés de FeCl2.4H2O e FeCl3.6H20. As nanopartículas sintetizadas serão submetidas à reação Ugi para modificação de sua 
superfície. 

Palavras-Chave: nanopartículas magnéticas, ferritas de managnês, reação Ugi, funcionalização. 
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Desafios e possibilidades na avaliação de proficiência mediada pelo computador: o EPPLE em foco 

Jordanah Schroder Fortes de Oliveira 
Unidade Acadêmica: Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução 
Instituição: UnB 
Orientador (a): VANESSA BORGES DE ALMEIDA 

Introdução: O presente trabalho é resultado de uma Iniciação Científica, parte do projeto de pesquisa Questões em Avaliação de 
Proficiência para (Futuros) Professores, conduzido pela Profa. Dra. Vanessa Borges de Almeida, na Universidade de Brasília, e trata de 
apenas um dos elementos investigados no projeto maior: os desafios e as possibilidades na avaliação de proficiência mediada pelo 
computador. O Exame de Proficiência para Professores de Língua Estrangeira (EPPLE) tem como principal objetivo avaliar os professores de 
língua estrangeira de todo o Brasil. Os criadores do EPPLE apostaram na realização do exame pelo computador. Esta pesquisa destina-se à 
análise qualitativa de questionários respondidos por candidatos após a aplicação do exame, com vistas a identificar os desafios de optar 
por um exame computadorizado e as possibilidades resultantes de tal opção, a fim de poder diagnosticar os problemas e sugerir melhorias 
para este exame de proficiência em desenvolvimento no Brasil. 

Metodologia: Esta pesquisa tem natureza qualitativa e procura responder à pergunta: Quais evidências de validade de face existem para o 
EPPLE quanto a: (1) o seu meio de realização (eletrônico), e (b) seu conteúdo? Foram analisados trinta e oito questionários respondidos por 
estudantes de Letras provenientes de duas universidades públicas brasileiras, uma estadual e outra federal, que realizaram o EPPLE em 
2011 e 2012.  O questionário era composto de 29 perguntas abertas e fechadas, respondidas por escrito imediatamente após a realização 
do exame pelo computador. As 12 primeiras perguntas eram parte da caracterização do candidato, as outras 17 perguntas eram acerca do 
EPPLE, de seu formato e conteúdo.  Os questionários foram aplicados em 2011 e 2012, sendo estes: 30 da universidade estadual (20 
aplicados em 2011, e 10 em 2012) e oito da universidade federal, aplicados em 2012. Os dados foram categorizados em relação aos pontos 
positivos e problemáticos do exame, seguindo os pressupostos da pesquisa 

Resultados: Dezenove candidatos afirmaram que o fato de o exame ter sido realizado pelo computador favoreceu seu desempenho. Sete 
mencionaram a ausência de um examinador como um fator positivo, vinte e sete elogiaram a escolha e o uso de material multimídia. 
Quatorze candidatos alegaram que o fato do exame ser computadorizado os desfavoreceu. Sete mencionaram a ausência de um 
examinador como um fator negativo, dez relataram problemas oriundos dos laboratórios onde o exame foi aplicado, dezenove alegaram 
que o tempo foi curto, oito relataram problemas técnicos, e nove reclamaram das instruções do exame.  Acerca do conteúdo, trinta e dois 
candidatos alegaram terem ficado satisfeitos. Dezesseis candidatos afirmaram que o nível exigido da LE está apropriado para avaliar 
futuros professores. Vinte e dois consideraram as questões muito relevantes para sua vida profissional, por estarem verdadeiramente 
inseridas na realidade do professor de LE brasileiro. 

Conclusão: Conforme a análise e a categorização das queixas e dos elogios levantados pelos candidatos nos questionários, é possível dizer 
que o EPPLE goza de validade de face junto aos candidatos analisados. A maioria dos candidatos mostrou-se satisfeita com o uso de 
material multimídia e com o conteúdo do exame, considerando-o relevante para os futuros profissionais de LE. Com relação ao método, as 
melhorias sugeridas foram realizar o exame em laboratórios que possuam baias, propiciar ao candidato um modo de se familiarizar com o 
teste antes de realizá-lo, repensar o tempo determinado para cada questão, além de tornar as instruções mais claras, tanto no início 
quanto durante o exame. Espera-se que este trabalho contribua para as investigações que se seguirão no escopo do projeto Questões em 
Avaliação de Proficiência para (Futuros) Professores, mais especificamente para a implementação das tarefas do EPPLE. 
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APLICATIVO MÓVEL RELACIONADO À POLITICA BRASILEIRA 

Jorge Augusto Pereira Baracat 
Unidade Acadêmica: Ciência da Computação 
Instituição: UniCEUB 
Orientador (a): Fernando Chagas Santos 

Introdução: Este trabalho foi proposto para o desenvolvimento de um aplicativo móvel que visa proporcionar ao cidadão brasileiro uma 
fonte para conhecer melhor os políticos que estão se candidatando. O rápido crescimento tecnológico proporciona a existência de um 
ambiente no qual tudo esta em contato com algum tipo de tecnologia. Desta forma, a criação de tal aplicativo visa também maior 
disponibilidade de informação para o eleitor que a busca. O autor deste trabalho dedicou-se a aprender as diversas maneiras para a 
elaboração de um aplicativo móvel para então o desenvolver. 

Metodologia: Primeiramente foi encontrado desafios quanto a escolha do ambiente de desenvolvimento e para qual plataforma o 
aplicativo seria desenvolvido. Uma ferramenta disponibilizada pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts chamada APP Inventor se 
mostrou diferente das demais pelo seu fácil manuseio. Porém, ao longo do estudo a ferramenta se mostrou muito limitada para alcançar 
os objetivos propostos pelo  projeto. Foram estudados aplicativos semelhantes com o mesmo escopo do projeto disponibilizados neste 
mesmo espaço de tempo. No decorrer da pesquisa foi encontrada uma API disponibilizada no portal transparência, que visa auxiliar 
aqueles que desejam desenvolver um aplicativo contendo informações do nome e partido de cada político. Os próximos passos foram 
dedicados então a desenvolver um código e estudar a comunicação deste com esta mesma API. 

Resultados: Foram desenvolvidos os protótipos de telas para esboçar como seria o funcionamento do aplicativo. 

Conclusão: Não foi possível a conclusão do projeto por pobre conhecimento técnico sobre o desenvolvimento do códgio e o tempo 
disponível para a obtenção das técnicas e avanço na pesquisa. 

Palavras-Chave: Aplicativo móvel; Política brasileira. 
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Simulação de Nós Sensores e Encapsulamento de Mensagens em Redes de Sensores sem Fio 

Jorge Henrique Pereira da Silva 
Unidade Acadêmica: Departamento de Engenharia Elétrica. 
Instituição: UnB 
Orientador (a): JOSE CAMARGO DA COSTA 

Introdução: O Grupo de Pesquisa Laboratório de Projetos de Circuitos Integrados (LPCI-UnB) vem desenvolvendo sistemas em chip (SoCs) 
para aplicações em redes de sensores sem fio (RSSF) desde 2000. As RSSF representam uma tecnologia de comunicação, de 
microcontroladores e de microssistemas eletromecânicos [1] [2] que se apresenta promissora em função do seu potencial de 
desenvolvimento e de sua ampla possibilidade de aplicações, que inclui, entre outros, o monitoramento ambiental, a vigilância militar e a 
saúde. Nesse trabalho a aplicação escolhida foi na área ambiental, mais especificamente ecologia do fogo, onde os incêndios são uma das 
mais importantes fontes de danos aos ecossistemas florestais e humanos. Foi realizada uma revisão bibliográfica sobre RSSF, ecologia do 
fogo e uma simulação inicial com a utilização do simulador NS-2. 

Metodologia: Para realização do trabalho foi necessário compreender o simulador NS-2, sua instalação, seu funcionamento e como criar 
scripts. Além disso, foi estudado o algoritmo de roteamento HACBA [3] a ser adicionado na simulação do trabalho. 

Resultados: Foram realizados atividades de configuração e instalação do ambiente de simulação. Na etapa de instalação houve 
dificuldades. Não há um tutorial para facilitar e há problemas de versões de sistemas operacionais.  Uma rede simples de sensores, que 
recebe informações do meio ambiente e transmite os dados a todos os outros sensores, foi simulada utilizando o simulador NS-2.  Ainda 
está em estudo a inserção do protocolo HACBA na simulação, pois está em outra linguagem. 

Conclusão: A utilização de RSSF voltada ao monitoramento de incêndios florestais proporciona um monitoramento mais abrangente e 
robusto, podendo ser utilizada em regiões de difícil acesso.   Baseando nisso, foi validada, através do simulador NS-2, a simulação da 
comunicação dos nós sensores e encapsulamento das mensagens, obtendo sucesso. 

Palavras-Chave: Redes de Sensores Sem Fio, Ecologia do Fogo 
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Síntese, Caracterização e Aplicação de Misturas Eutéticas Quirais como Solventes na Reação de Passerini 

Jorge Patryck Santos 
Unidade Acadêmica: Instituto de Química 
Instituição: UnB 
Orientador (a): RAFAEL OLIVEIRA ROCHA 

Introdução: A busca por novos solventes ambientalmente amigáveis tem sido motivo de interesse de diversos grupos de pesquisa. Como 
alternativa, temos o uso de líquidos iônicos, solventes supercríticos, PEG entre outros. Nos últimos anos, o número de publicações sobre a 
utilização de solventes eutéticos (DES’s) vem ganhando espaço na literatura. Os DES’s são líquidos de baixa pressão de vapor, baixos 
pontos de fusão, de baixo custo, ambientalmente amigáveis, biodegradáveis, não tóxico, de fácil preparação, purificação e estocagem. 
Esses solventes eutéticos apresentam propriedades físico-químicas similares aos dos líquidos iônicos. A síntese de uma mistura eutética 
envolve simplesmente mistura de sais de amônio quaternário e um componente capaz de formar ligações de hidrogênio que ao final, se 
apresentam como líquidos de baixo ponto de fusão. Neste trabalho foram sintetizados e novos solventes eutéticos quirais e avaliada a 
influência desses na formação do centro estereogênico da reação de Passerini 

Metodologia: Inicialmente, foi preparado o sal de amônio derivado do alcaloide natural cinchonidina com cloreto de benzila. 
Posteriormente, o sal de amônio quiral foi submetido ao aquecimento na presença de ureia na proporção de 1:2, a fim de se obter o DES, 
solvente alternativo e ambientalmente amigável, para posterior investigação quanto a sua eficiência na reação de Passerini. Outros DES 
derivados de amino álcoois quirais, oriundos de aminoácidos naturais, também foram investigados. Todos os produtos foram 
caracterizados por infravermelho e espectroscopia de ressonância magnética de hidrogênio (RMN de 1H). 

Resultados: A etapa inicial do preparo das misturas eutéticas quirais se deu pela alquilação do átomo de nitrogênio do núcleo 
quinuclidínico do alcaloidecinchonidina, obtendo um sal de cloreto de amônio. O produto foi obtido e caracterizado pelas análises de RMN 
de 1H e 13C. Posteriormente, o sal de amônio foi submetido a aquecimento na presença de 2 equivalentes de ureia para a síntese do DES. 
Entretanto, após horas de aquecimento, percebeu-se que o material não fundia e apenas houve a decomposição da mistura reacional. 
Optou-se por substituir o alcaloide por amino álcoois quirais derivados de aminoácidos naturais. A partir de dois aminoácidos naturais, (L)-
alanina e a (L)-valina, os amino álcoois foram obtidos a partir de procedimentos de redução descritos na literatura, em rendimentos 
moderados. As etapas de formação do sal de amônio e preparação do DES estão em andamento e serão continuadas em um projeto de 
Mestrado. 

Conclusão: A preparação da mistura eutética (DES) derivado do alcaloide cinchonidina não foi bem-sucedida uma vez que a mistura entre o 
sal de amônio do alcaloide e a ureia não fundiu a uma temperatura inferior a 100ºC, característica fundamental na definição de misturas 
eutéticas. Vislumbrou-se a possibilidade de se preparar outros DES a partir de amino álcoois derivados de aminoácidos naturais, sendo 
estes mais promissores devido a menos massa molecular. Estes estudos estão ainda em andamento e será objeto de estudo no Mestrado 
do aluno, já que seus resultados iniciais se mostraram bastante satisfatórios. 
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MEMÓRIAS DE BRASÍLIA: MAPEANDO HISTÓRIAS E CONSTRUINDO MATERIAIS DIDÁTICOS A PARTIR DOS 

RELATOS DO PROGRAMA DE HISTÓRIA ORAL DO ARQUIVO PÚBLICO DO DF 

José Gomes do Nascimento 
Unidade Acadêmica: História/Educação 
Instituição: UniCEUB 
Orientador (a): Cristiane de Assis Portela 

Introdução: A pesquisa realizou análise de material produzido no contexto do Programa de História Oral do Arquivo Público do DF, entre os 
anos de 1992 e 2006, a fim de produzir um material textual de consulta para professores de Ensino Médio de escolas do Distrito Federal. A 
partir dessa análise foi elaborado o produto final que consiste em uma publicação eletrônica que apresenta estratégias didáticas a partir do 
uso de acervo oral que trata a história do Distrito Federal, sendo este disponibilizado aos professores de Ensino Médio da Secretaria de 
Educação do Distrito Federal- SEDF. A fim de estabelecer um recorte na análise documental, foi escolhida a Linha de Pesquisa “Memória da 
Construção de Brasília”, que abrange um conjunto documental composto por 101 entrevistas de pessoas que participaram diretamente da 
construção de Brasília, entre 1956 e 1960. Os entrevistados representam vários segmentos sociais como: arquitetos, técnicos, 
trabalhadores manuais, engenheiros, políticos, funcionários graduados, empresários, jornalistas, artistas plásticos, médicos, entre outros. 

Metodologia: No primeira etapa de pesquisa nos dedicamos à reunião, catalogação e identificação dos temas predominantes nos relatos 
orais analisados, totalizando 109 entrevistas analisadas. A temática da maior parte dos depoimentos está relacionada ao acervo 
arquivístico sob a guarda do órgão, representando um instrumento fundamental para o estabelecimento de interlocução entre as 
diferentes fontes que compõem os fundos documentais desta instituição, auxiliando na organização do acervo e tornando a documentação 
inteligível para um público mais amplo de pesquisadores. Na segunda etapa da pesquisa identificamos temas predominantes em cada um 
dos 109 relatos analisados: a) migração para Brasília; b) participação na construção; c) cotidiano; d) política e e) golpe militar. A terceira 
etapa consistiu na elaboração de artigos orientados para consulta de professores da educação básica e que foram tomados como mote 
para elaboração das proposições didáticas de uso dos relatos orais. 

Resultados: A pesquisa gerou como produto três artigos acompanhados de proposições didáticas. O primeiro, intitulado “Memórias de 
Brasília: o golpe militar de 1964 em relatos do Programa de História Oral do ArPDF” investiga como foi percebido em Brasília o evento que 
ficou conhecido como Golpe Militar, ocorrido em abril de 1964. O segundo artigo, que tem como título ”Memórias de Brasília: a visão dos 
trabalhadores a respeito da construção em relatos do Programa de História Oral do ArPDF” busca inserir o trabalhador, chamado de 
“Candango”, como sujeito ativo e protagonista na construção e consolidação de Brasília como capital do Brasil. O texto aborda, por meio 
de relatos orais, experiências de trabalhadores “manuais” nos canteiros de obras e acampamentos, evidenciando que Brasília ressignificou 
o horizonte de expectativa dos trabalhadores-migrantes. O terceiro e último artigo: “Memórias de Brasília: o papel da mulher no período 
da construção de Brasília a partir de relatos do Programa de História Oral do ArPDF” demonstra que a mulher foi sujeito ativo na 
construção da cidade, exercendo várias funções, incluindo aquelas relacionadas à construção civil. 

Conclusão: Os artigos produzidos foram mote para a proposição de sequências didáticas que possibilitam tratar a história do Distrito 
Federal a partir de relatos orais, ampliando os debates no Ensino de História Local e estimulando o uso de relatos orais como fontes 
documentais em sala de aula. Consideramos que o trabalho realizado corrobora para um aprendizado mais amplo de estudantes de 
educação básica ao oferecer material que subsidia a formação continuada de docentes de escolas do Distrito Federal, dando importância a 
sujeitos que foram silenciados nas narrativas hegemônicas sobre o tema. 
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A participação das pessoas com deficiências na luta por direitos : Um estudo sobre os  arranjos 

participativos . 

José Luiz Júnio de Oliveira 
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Orientador (a): ANGELA VIEIRA NEVES 

Introdução: A pesquisa sobre o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CONADE), parte do pressuposto de um aporte e 
análise bibliográfica, sobre a legislação vigente da política pública para a pessoa com deficiência no Brasil, como também as normativas 
que o conselho vem produzindo ao longo dos anos. E feito também um aparato sobre a mobilização feita no âmbito do Distrito Federal, 
para o desenvolvimento de políticas para a pessoa com deficiência no segmento do Fórum Permanente de Apoio e Defesa dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência – DF (FAPED – DF) Com a pesquisa, busca-se analisar o processo de formulação de políticas públicas no âmbito de 
um conselho de direitos, voltados a pessoa com deficiência, a participação da sociedade civil nesse processo e como se dá em o 
funcionamento deste conselho. 

Metodologia: Dividida em dois momentos, o primeiro feito de uma análise documental e bibliográfica sobre as normativas do conselho 
nacional (CONADE) e das diretrizes em geral da legislação vigente para a pessoa com deficiência no Brasil. Também feito um 
acompanhamento da mobilização feita pelo fórum da pessoa de direitos da pessoa com deficiência no DF (FAPED – DF), afim de observar a 
mobilização política para a garantia e ampliação da política voltada para a pessoa com deficiência no Distrito Federal. E posteriormente em 
um segundo momento, realizou-se a observação das reuniões pertencentes a dinâmica do CONADE, realizou-se um questionário, com a 
finalidade de traçar um perfil sócio-político dos seus representantes e aprofundar questões que foram levantadas pelo mesmo. 

Resultados: Com a análise documental e bibliográfica, percebe-se a mobilização da população com deficiência, tanto no DF, quanto no 
cenário nacional, sendo que essa população, compõe mais de 40 milhões de pessoas no Brasil.   No âmbito do CONADE, é um espaço de 
representação, discussão de políticas públicas para a pessoa com deficiência, onde se debate a ampliação e sobretudo a garantia dos 
direitos já conquistados e vigentes.  Fatos que ficam mais evidentes a partir dos questionários aplicados, que mostraram a importância do 
conselho, sendo um espaço público para discutir questões relevantes para a pessoa com deficiência 

Conclusão: É notável a importância que espaços públicos como fóruns e sobretudo conselhos de direitos, possuem na abrangência e 
solidificação de políticas públicas voltadas à um segmento, que no objeto de estudo aqui presente refere-se a pessoa com deficiência, mas 
é nítida e importância de uma constante mobilização para a ampliação e fortalecimento desses espaços dentro de um sistema 
democrático, onde é construída e exercida a forma de uma democracia participativa, que busca aproximar a sociedade civil no debate de 
políticas públicas. 

Palavras-Chave: Espaços públicos, Pessoa com deficiência, política pública e direitos 
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Unidade Acadêmica: Curso de Ciência da Computação 
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Orientador (a): Vandor Roberto Vilardi Rissoli 

Introdução: A Teoria de Resposta ao item (TRI) é um aglomerado de modelos matemáticos que trabalham no intuito de estimar, 
probabilisticamente, a habilidade de um indivíduo fornecer resposta correta ao item (questão) de uma prova a qual esteja sendo 
submetido. A TRI surgiu da necessidade de superar as limitações na apresentação de resultados somente por meio de percentuais de 
acertos ou escores obtidos nos testes, além da dificuldade em se comparar resultados de diferentes testes (KLEIN, 2003). 

Não alheio ao processo evolutivo, a TRI se enquadrou em modelos matemáticos diferenciados ao longo do tempo, sendo o mais usado 
chamado ML3P. Com o intuito de buscar soluções ainda mais coerentes ao processo de aferição das habilidades de alunos, o software 
educacional conhecido como SAE (Sistema de Apoio Educacional), migra do modelo logístico ML3P para o ML4P, que incorpora o 
parâmetro tempo em suas apurações. 

 

Metodologia: A TRI assume modelos matemáticos e busca expressar a relação entre os comportamentos chamados de variáveis 
observáveis (itens do teste) e os traços latentes (variáveis hipotéticas), por meio de equações logísticas. 

A resposta fornecida ao teste por um aluno depende do nível que este possui de traço latente ou aptidão. Portanto, o traço latente é a 
causa e a resposta do aluno é o resultado efeito. Para estimar, através da resposta dada pelo aluno, o seu nível no traço latente, é preciso 
que se hipostenizem relações entre as respostas observadas do sujeito e o seu nível neste mesmo traço latente. 

Inicialmente, os cálculos que simulam o funcionamento da TRI no SAE abordavam somente a ML3P, modelo lógico constituído de 3 
parâmetros (nível de dificuldade, discriminação e probabilidade de acerto casual do item). No entanto, mais recentemente, foi realizado o 
acréscimo de mais um parâmetro denominado Tempo, enquadrando assim no modelo lógico de 4 parâmetros (ML4P). 

Resultados: Ao se observar os níveis das habilidades dos estudantes sobre um conteúdo acompanhado pelos cálculos propostos pela TRI, 
torna-se possível implementar testes avaliativos que se adaptem a realidade de cada aprendiz, segundo os valores definidos e apurados 
pelo parâmetros avaliados. Assim, é possível propor questões em um teste que melhor se enquadram a realidade pedagógica de cada 
aluno, onde o acréscimo do parâmetro tempo corrobora ainda mais com a obtenção de resultados que representem a realidade cognitiva 
de cada aprendiz. 

Esse dinâmico processo de aplicação de testes adaptativos contribuem com a agilidade do teste, evitando processos avaliativos extensos 
que envolvem muitas questões, além de fornecer meios de verificação sobre o desempenho atual do estudante e orientar, por meio do 
SAE, algumas ações e práticas condizentes com a sua situação de aprendizagem. 

Conclusão: A simulação das propostas adotadas pela TRI na identificação da habilidade do estudante, ganharam ainda mais ênfase nos 
testes adaptativos que acompanham a situação de aprendizagem do aluno, uma vez que, um novo parâmetro de observação foi 
acrescentado no processo de estimação da habilidade no SAE. 

A abordagem sistemática de metodologias avaliativas no âmbito da Educação fornece meios diferenciados de acompanhamento no 
processo educacional, sendo por meio da TRI possível sanar problemas habituais encontrados em avaliações, tais como: promover testes 
adaptativos aos examinados e estimar seguindo os parâmetros estabelecidos e identificar possíveis tendências comportamentais nos 
hábitos estudantis. Com isso, as questões do teste são verificadas com mais rigor segundo o nível de habilidade do examinado, propiciando 
um ambiente de estudo interativo e assistido por tecnologias “inteligentes” que simulação a ação de docentes. 

Palavras-Chave: Teoria de resposta ao item, Sistema Tutor Inteligente, Informática na Educação. 

Colaboradores: Nelis Nelson Pinheiro Junior; Vatuzi Ribeiro Rhoden. 
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Tensão entre Cooperação e Conflito na Evolução Humana 

Jose Renato Botafogo Brito 
Unidade Acadêmica: Departamento de Filosofia 
Instituição: UnB 
Orientador (a): PAULO CESAR COELHO ABRANTES 

Introdução: O comportamento altruísta e a cooperação vêm, desde Darwin, desafiando os evolucionistas: como explicar que um indivíduo 
abra mão da sua aptidão para favorecer a de outro? Darwin tentou resolver o impasse dizendo que traços cooperativos seriam 
selecionados no nível do grupo. No entanto, a saída proposta por Darwin para o enigma da cooperação começou a ser fortemente 
contestada  a partir de meados da década de 60. Os partidários do ‘ponto de vista do gene’ enfatizaram a seleção atuando apenas no nível 
do gene e, baseados no trabalho de William Hamilton, procuraram explicar a cooperação por meio da seleção de parentesco. Essas 
explicações, porém, não conseguem dar conta da especificidade do caso humano, uma vez que a cooperação se dá em uma grande escala 
e com indivíduos não aparentados. Soluções para esse problema foram propostas por vários estudiosos. No âmbito desta pesquisa 
analisamos, no debate atual, os cenários propostos por Bowles e Gintis, e um alternativo, proposto por Sterelny 

Metodologia: A metodologia de pesquisa consiste em analisar criticamente alguns trabalhos de estudiosos destacados em biologia e em 
filosofia da biologia, comparando os diversos cenários que propõem sobre como evoluiu a cooperação no caso humano, sempre levando 
em consideração o contexto histórico dessas formulações. 

Resultados: Elaboração de um texto que aborde a evolução da cooperação em duas frentes: uma análise do caminho histórico e uma 
discussão crítica de dois cenários propostos na atualidade para esse processo. Espera-se, ainda, usar os resultados da pesquisa para 
formular um artigo a ser submetido a uma revista na área de história e filosofia da ciência. 

Conclusão: Na primeira parte do trabalho vimos como Darwin lida com a dificuldade em explicar o comportamento altruísta. Ele mostrou 
que, nesses casos, os grupos seriam o alvo da seleção natural. Essa explicação, contudo, foi fortemente questionada pelos que propuseram 
explicações para tal comportamento adotando o ponto de vista do gene. Propor que a seleção atue somente nesse nível, porém, não 
consegue explicar a contento a cooperação existente no caso humano. Como alternativa foram propostos cenários que incluem a cultura 
como fator basilar nessa história evolutiva. Bowles e Gintis apostam no surgimento de instituições, por meio da coevolução entre genes e 
cultura, que garantiram a cooperação dentro dos grupos num ambiente de conflito entre grupos. Sterelny, por outro lado, acredita que a 
competição tenha importado pouco (inicialmente), e que a seleção atuando desde muito cedo na linhagem hominínea, e no nível do 
indivíduo situado em seu nicho cultural, seriam os responsáveis pela evolução da c 

Palavras-Chave: Coevolução gene-cultura, Evolução da Cooperação, Cooperação e Conflito 

Colaboradores: Temas relacionados a esse projeto de pesquisa são discutidos no âmbito do grupo de pesquisas em filosofia da biologia, 
que se reúne com uma periodicidade quinzenal e que reúne alunos, professores e pesquisadores de diversas áreas do conhecimento. 
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Aplicação de Zeólitas Puras e Modificadas com WO3 na Transesterificação de Óleo Residual de Fritura. 

Jose Ribamar Junio Lima de Aguiar 
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade do Gama 
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Orientador (a): ANDRÉIA ALVES COSTA 

Introdução: Atualmente existe uma grande motivação para o uso de energias renováveis em substituição aos combustíveis fósseis. Nesse 
contexto, o consumo de biodiesel se apresenta como uma alternativa para a redução da utilização de combustíveis fósseis devido seu 
grande potencial energético. O biodiesel pode ser obtido por catálise básica homogênea, porém essa técnica apresenta certas limitações 
principalmente no que diz respeito à pureza do óleo vegetal usado. Dessa forma, a catálise heterogênea se torna uma opção mais eficiente 
e concreta para a produção de biodiesel utilizando matérias primas variadas e com menor grau de pureza, como por exemplo, o óleo 
residual de fritura. Este trabalho teve como objetivo avaliar a influência da zeólita HUSY pura e modificada com óxido de tungstênio e 
zircônia em reações de transesterificação utilizando óleo residual de fritura para a obtenção de biodiesel. 

Metodologia: O catalisador foi previamente sintetizado utilizando cloreto de zircônia como precursor do ZrO2 e o ácido tunguístico como 
precursor do WO3. Os materiais utilizados nesse trabalho foram: Zr-W/USY e a zeólita HUSY pura. A atividade catalítica dos catalisadores 
sintetizados foi testada na reação de transesterificação de óleo de soja residual de fritura e etanol, numa razão molar de 1:6 (óleo:álcool), 
em um microrreator de bancada. Esse sistema era composto por um agitador magnético, manta de aquecimento e um sistema conjunto 
com seis vials. Imediatamente após o tratamento térmico, os catalisadores receberam a adição óleo, e após resfriamento a adição do 
etanol. O sistema foi fechado e colocado sob agitação magnética a 100 °C por 1 h. Após a reação, a fase líquida foi submetida a um 
processo de separação e purificação com uma solução de NaCl 5%. As reações foram realizadas em duplicata. Os produtos foram 
analisados por RMN de 1H. 

Resultados: A modificação estrutural provocada pela inserção dos óxidos foi avaliada em estudos prévios por técnicas de DRX, FTIR e 
adsorção gasosa de piridina. Observou-se a formação de novos sítios de Brönsted gerados pelos óxidos, acarretando em uma diferenciação 
na acidez desse novo catalisador. No entanto, os resultados mostraram claramente que o sistema reacional e os parâmetros reacionais 
brandos escolhidos foram pouco eficientes na reação de transesterificação do óleo residual de fritura e etanol. Isso se justifica pela baixa 
razão óleo: álcool escolhida (1:6), pela baixa temperatura utilizada e pelo baixo tempo de reação utilizados. Sob as condições reacionais 
estudadas com o microrreator de batelada, as modificações e o próprio catalisador puro não se mostraram promissores para a reação, uma 
vez que os dados de conversão ficaram abaixo do esperado em comparação aos obtidos na literatura: 2,17% de conversão para a HUSY e 
0,34% de conversão para o catalisador Zr-W/USY. 

Conclusão: Sob as condições reacionais estudadas com o microrreator de batelada, as modificações e o próprio catalisador puro não se 
mostraram promissores para a reação, uma vez que os dados de conversão ficaram abaixo do esperado em comparação aos obtidos na 
literatura. O catalisador Zr-W/USY mostrou-se menos ativo na reação que a zeólita HUSY pura, apresentando valores de 0,34% e 2,17% de 
conversão respectivamente. Contudo, algumas análises ainda estão em andamento e outros parâmetros reacionais (como temperatura e 
tempo reacional) serão avaliados e otimizados a fim de se obter maiores informações sobre o catalisador sintetizado. 

Palavras-Chave: Zeólita HUSY, trióxido de tungstênio, óxido de zircônia, óleo residual de fritura, reação de transesterificação, biodiesel. 

Colaboradores: Os autores são gratos ao Laboratório de Catálise (LabCat) IQ/UnB, MCT/ CNPq, FINEP-CTPetro, FINEP-CTInfra, UnB/IQ, 
DPP/UnB, FAPDF, CNPq ,Capes, FINATEC e Petrobras. 
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MONARQUIA E RELIGIOSIDADE: CONSELHOS CRISTÃOS NA CULTURA POLÍTICA DO ANTIGO REGIME 

José Rubens de Souza Cardoso e Sara Raquel Rodrigues de Araujo 
Unidade Acadêmica: História/Educação 
Instituição: UniCEUB 
Orientador (a): Rodrigo Fernandes da Silva 

Introdução: O campo das ciências humanas, além de descobrir novos objetos, possibilita trabalhar com velhas e consagradas fontes e 
fazer-lhes novas perguntas. Assim sendo, a pesquisa aqui apresentada se destina a compreender as relações entre Igreja Católica e a 
Monarquia durante o Antigo Regime partindo da análise de cartas escritas pelos religiosos Santa Catarina de Sena (1347 - 1380) e Padre 
Antônio Vieira (1608 - 1697) que foram destinadas homens e mulheres nobres com o intuito de lhes advertir sobre as posturas que 
deveriam tomar frente a Deus e aos seus súditos para mander o ordenamento social no qual estavam inseridos. 

Metodologia: A primeira atitude tomada para a escrita de ambos os artigos foi a leitura das cartas que seriam analisadas por meio da 
metodologia indiciária. A partir daí foi feito um levantamento dos temas tratados pelos religiosos onde foi possível perceber que parte 
significativa dos textos ecritos aos nobres se destinava a ditar conselhos sobre diversos assuntos que vão desde questões morais, como no 
caso de Catarina de Sena, até questões políticas, no caso do Padre Vieira. 

Resultados: A partir dos estudos feitos acerca das relações entre a Igreja Católica e a Nobreza foram escritos dois artigos. O primeiro, 
escrito pela aluna Sara Raquel, analisa as cartas escritas por Catarina de Sena; e o outro, escrito pelo aluno José Rubens, versa sobre as 
cartas escritas por Antônio Vieira. As fontes também nos permitem problematizar a existência efetiva de uma “Idade das Trevas” tendo em 
vista que os conselhos dados pelos religiosos, mesmo que tenham sido escritos em momentos distintos do Antigo Regime, nos revelam 
uma grande movimentação política que parece nem sempre obedecer às regras religiosas. 

Conclusão: A pesquisa demonstra que o papel da monarquia e nobreza em relação a religiosidade, se refere a uma paz construída no 
moldes do conceito de ordem corporativa contida na característica de que cada corpo social tem uma função destinada, onde o a 
monarquia é a cabeça do reino, que com o auxílio do braço eclesiástico, rege as devidas providências para a manutenção da ordem social 
entre os súditos e fiéis. No decorrer da pesquisa nota-se através dos conselhos, o que a graça julga como ideal para a sociedade, em 
Catarina de Sena existe um comportamento ideal feminino e em Vieira existe a justiça social em favor dos índios, ambos objetivos 
inspirados na virtude segundo a religiosidade. Como consideração final é importante ressaltar que o pensamento de "Idade das Trevas" 
nutre a ideia de um estado e uma igreja totalizantes no período, mas percebe-se nesse trabalho que outros corpos sociais possuem seus 
espaços na sociedade e são importantes para se compreender as relações de poder da cultura do Antigo Regime. 

Palavras-Chave: Antigo Regime. Religiosidade. Monarquia 

Colaboradores: Marcelo Tadeu dos Santos - Mestre em História - Universidade de Brasília -2010 
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Sala de Recursos Multifuncionais: Oportunidade de inclusão, formação de professores e a construção da 

educação de qualidade 

Joseane Severo dos Santos 
Unidade Acadêmica: Departamento de Lingüística, Português, Líng Clás 
Instituição: UnB 
Orientador (a): KLEBER APARECIDO DA SILVA 

Introdução: No presente trabalho, serão analisados os documentos relacionados à criação da Sala de Recursos Multifuncionais em escolas 
de ensino regular do Distrito Federal, como também o Atendimento Educacional Especializado (AEE) prestado de forma complementar aos 
estudantes com deficiência. Dessa forma, é preciso verificar se o ensino prestado dentro das Salas de Recursos é favorável ao 
desenvolvimento do aluno, assim como se os professores presentes nesse sistema tem formação própria para conduzir esses alunos ao 
aprendizado. Para isso, tem-se como principais bases teóricas a Linguística Aplicada Crítica, de Kanavillil Rajagopalan, e Letramento Social, 
de Brian Street. Dentro dessa perspectiva, será abordada também a formação de professores, tratada de suma importância para a 
contrução da educação de qualidade não só dentro das Salas de Recursos, mas em qualquer ambiente que o professor possa trabalhar. 

Metodologia: . 

Resultados: . 

Conclusão: . 

Palavras-Chave: . 

Colaboradores: . 
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Analise da consistência interna do Revised Spontaneity Assessment Inventory (SAI-R) 

Josilene dos Santos Guimaraes 
Unidade Acadêmica: Psicologia 
Instituição: UCB 
Orientador (a): Cláudia Cristina Fukuda 

Introdução: A avaliação de intervenções psicoterapêutica é um tema que tem sido foco de discussão por psicólogos pesquisadores e psicólogos clínicos, nota-se uma necessidade 
de evidências científicas que comprovem a eficiência de tais intervenções e que possibilitem aos profissionais uma maior sistematização sobre sua prática e também a 
identificação de estratégias que garantam maior eficiência em sua atuação.Efeitos positivos da psicoterapia já foram encontrados em investigações sobre eficácia e efetividade das 
atividades psicoterápicas. Estudos sobre eficácia propõe um delineamento experimental com foco na validade interna seguindo um protocolo padronizado predefinido e tem 
como objetivo identificar se existe uma relação causal entre o tratamento e a resposta apresentada. Já o estudo de efetividade apresenta um delineamento com uma aproximação 
quase experimental com randomização dos participantes e tem como objetivo avaliar a resposta ao tratamento. (NASH; MCCRORY; NICHOLSON; ANDRASIK, 2005; PEUKER et al, 
2009).De acordo com Peuker, et al (2009), o efeito de uma intervenção psicoterápica pode ocorrer pela interação de variáveis relacionadas ao paciente, ao terapeuta e à relação 
estabelecida entre eles e a interação entre estas variáveis. Na medida em que as queixas são clarificadas e as variáveis identificadas e descritas, os terapeutas podem construir 
hipóteses, planejar as ações terapêuticas, e considerar também os fatores facilitadores e os obstáculos do tratamento.Segundo Jung, Nunes e Eizirik 2007), em revisões da 
literatura, podem-se encontrar alguns autores que se destacaram por já escreverem sobre avaliação do processo terapêutico, dos quais pode-se citar Freud e Rogers. Essas 
evidências demonstram a importância de se estudar as técnicas psicoterápicas e o mérito delas para o processo terapêutico. No Brasil percebe-se uma carência de estudo nesse 
campo. De acordo com Morana (2011) já é possível encontrar publicações sobre a elaboração de versões brasileiras de instrumentos que avaliam fatores que interagem ou 
influenciam o processo da psicoterapia, tais como, o Psychotherapy Process Q-Set (PQS), que avalia a aliança terapêutica e o  Psychopathy Checklist Revised (PCL-R), que avalia o 
ponto de corte para a escala em população forense brasileira.                                                     O presente estudo é um recorte da pesquisa “Validação de um procedimento de 
avaliação de intervenções psicoterapêuticas e psicossociais”, que tem como finalidade desenvolver um protocolo de avaliação da eficácia e efetividade de processos 
psicoterápicos. Para isso propõe o uso de um procedimento de avaliação padronizado com uso de instrumentos que avaliam qualitativa e quantitativamente o tratamento 
psicoterapêutico e psicossocial por meio da percepção de pacientes quanto  às mudanças ocorridas ao longo das intervenções. Dessa forma pretende contribuir para uma prática 
mais sistematizada de psicoterapias e também colaborar para a identificação de estratégias relacionadas aos processos de mudanças em psicoterapias e atendimentos 
psicossociais, promovendo maior eficiência dos serviços oferecidos. Neste trabalho objetiva-se verificar evidências de consistência interna da escala Revised Spontaneity 
Assessment Inventory (SAI-R) em uma amostra de pacientes de um contexto de clinica-escala e de formação de psicoterapeutas do Distrito Federal. 

Metodologia: ParticipantesOs participantes do estudo foram 84 usuários com idades variando ente 15 e 68 anos (M=38,7; DP=12,2) e sendo 39 (46,4%) do sexo feminino e 45 
(53,6%) do sexo masculino, dos serviços de atendimento psicoterápico e psicossocial da clínica escola de Psicologia do DF e de um instituto de formação de psicoterapeutas. O 
nível de escolaridade dos participantes variou entre ensino fundamental incompleto (22,6%) a superior completo (8,3%), a maioria dos participantes tinha escolaridade entre 
ensino fundamental e médio completo (61,9%) e (7,1%) participantes não informaram a escolaridade.Instrumentos 

Revised Spontaneity Assessment Inventory (SAI-R) é constituído por 18 adjetivos e frases que descrevem diferentes sentimentos e pensamentos que as pessoas podem vivenciar 
em um dia típico é uma revisão do Spontaneity Assessment Inventory (SAI) (KIPPER; HUNDAL, 2005) e foi desenvolvida por Kipper e Shemer (2006). Os itens do inventário são 
organizados em uma escala de Likert de 6 pontos de 1 (nenhum) a 6 (muito forte). De acordo com Friedman (1994) SAI está correlacionado positivamente com medidas de bem-
estar. Kipper e Shemer (2006) verificaram que o SAI-R apresenta bons índices de consistência interna (Alfa de Cronbach = 0,79) em uma amostra não-clínica de 105 adultos 
americanos. Procedimentos: Foram realizados contatos com supervisores de estágios  em Psicologia nas áreas de atendimento psicoterápico e psicossocial individual e em grupo 
de adultos e adolescentes de uma clínica escola e do instituto de formação de psicoterapeutas. Houve a apresentação da pesquisa aos supervisores e realizado o convite para a 
sua participação, posteriormente, o mesmo procedimento foi realizado com estagiários dos respectivos supervisores. A participação dos estagiários foi voluntária e aqueles que 
aceitaram foram treinados para convidar seus pacientes para a participarem da pesquisa e para a aplicação do instrumento. Os pacientes que aceitaram foram informados de 
todos os procedimentos da pesquisa e os critérios para participação, enfatizando que seria voluntária, sigilosa, não estaria relacionada à manutenção e/ou qualidade do serviço 
recebido na clínica e que o participante poderia desistir da pesquisa a qualquer tempo, sem prejuízo para o seu atendimento. Foi solicitado aos pacientes a assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) antes de responderem o instrumento. O instrumento foi aplicado no início e no término da terapia. O projeto de pesquisa do qual este 
estudo é derivado foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Psicologia da Universidade Católica de Brasília (CEP/UCB).Análise de dados:Os dados foram tabulados no 
programaStatistical Package for the Social Sciences(SPSS) for Windows 18.0 para organização e análise estatística. Para a verificação da consistência interna da escala SAI-R, foram 
utilizadas estatísticas descritivas e Análise de Consistência Interna por Lâmbida de Guttman, em que foi investigado a uniformidade e a fiabilidade dos itens do instrumento. 

Resultados: Resultados 

 Foi realizada uma análise de consistência interna por meio de Lâmbida de Guttman, visto que o tamanho da amostra era pequeno (Laros, 2005). O valor do Lâmbida 
foi de 0,92, demonstrando que a consistência interna do SAI-R nos participantes deste estudo foi alta. A correlação item-total (rit) variou de 0,40 (item 6 “livre para criar”) a 0,73 
(item 10 “com energia”). O item com a maior média foi o item 5 “vivo” (M=4,0; DP=1,0) e o item com menor média foi o item 15 “poderoso” (M=3,1; DP=1,2). 

Conclusão: Nota-se que no âmbito da prática clinica o uso de escala psicológica podem contribuir para avaliação de psicoterapia e consequentemente resulta em um melhor 
atendimento ao paciente. No entanto, este resultado pode ficar comprometido devido ao método de avaliação escolhido não apresentar fiabilidade de construto.De acordo com 
Maroco e Garcia Marques (2006) há duas consequências diretas de uso de dados com fraca viabilidade: primeiro existe a probabilidade da medida não ser válida em que o 
resultado nada diz sobre o construto que se pretendia medir. Segundo, o erro elevado afeta o poder de qualquer teste estatístico realizado, aumenta a probabilidade de 
resultados não significativos. Para esses autores, a medida para ser validada, enquanto medida de um construto, tem que apresentar necessariamente fiabilidade.Considera-se, 
que os objetivos do estudo foram alcançados, uma vez que possibilitou verificar que a versão brasileira do SAI-R apresentou evidências de consistência interna na amostra clínica, 
um dos requisitos necessários para ser utilizado na avaliação de psicoterapias em contextos de clínica-escola.                         FRIEDMAN, P. H.Friedman Well Being Scale and 
professional manual.Redwood City, CA: Mind Garden, 1994.JUNG, S., NUNES, M., E EIZIRIK, C. Avaliação de resultado da psicoterapia psicanalítica.Revista de Psiquiatria do Rio 
Grande do Sul,29(2), 184-196. 2007.LAROS, J.A. O Uso da Análise Fatorial: Algumas Diretrizes para Pesquisadores. Em Pasquali, L.Análise fatorial para pesquisadores.LabPAM Saber 
e Tecnologia, Brasília - DF, pp.141-160. 2005.MAROCO, J.; GARCIA-MARQUES, T. Qual a fiabilidade do alfa de Cronbach? Questões antigas e soluções modernas?Laboratório 
Psicologia, 4, 65-90. 2006.MORANA, H. C. P. PCL-R. Psychopathy Checklist Revised.Revista de Criminologia e ciências Penitenciárias.ANO 2013 nº 01 Agosto/2011.KIPPER, D. A., & 
HUNDAL, J. The spontaneity assessment inventory (SAI) and the relationship between spontaneity and non-spontaneity.Journal of Group Psychotherapy, Psychodrama & 
Sociometry,58, 119-129. 2005. KIPPER, D. A.; SHEMER, H. The Revised Spontaneity Assessment Inventory (SAI): Spontaneity, Well-Being, and Stress.Journal of Group 
Psychotherapy, Psychodrama, and Sociometry,59, 127-136. 2006.NASH, J. M., MCCRORY, D., NICHOLSON, R. A., e ANDRASIK, F.  Efficacy and effectiveness approaches in 
behavioral treatment trials.Headache,45, 507-512. 2005.PEUKER, A. C.; HABIGZANG, L. F.; KOLLER, S. H.; ARAUJO, L. B.Avaliação de processo e resultado em psicoterapias: uma 
revisão.Psicologia em Estudo, Maringá, v. 14, n. 3, p. 439-445, jul./set. 2009. 
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Mapeando a Saúde Indígena Entre os Puyanawa. 
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Introdução: O objetivo principal deste trabalho é estudar o contexto da saúde do povo indígena Puyanawa, que vivem em duas aldeias, 
Barão do Rio Branco e Ipiranga, situadas no município de Mâncio Lima no Estado do Acre. Pretende discutir as práticas de cuidado dos 
Puyanawa e como acontece em área os serviços de saúde.  Desde os primeiros contatos com a sociedade nacional, os Puyanawa vem 
sofrendo problemas crescentes, pois com a introdução de mercadorias, produtos químicos e comidas diferenciadas, muitos têm 
enfrentado processos de adoecimento não conhecidos por eles como as doenças cancerígenas, e até mesmo a obesidade. Já há algum 
tempo venho acompanhando a inserção desse povo em contexto de vulnerabilidade na saúde, onde não contam com políticas públicas e 
serviços de saúde eficazes para conter o avanço de doenças. Assim, os Puyanawa têm morrido por doenças provenientes dos novos estilos 
de vida e sem alternativas de cuidado para eles. Ou seja, sofrem com doenças infecciosas e com a expansão d 

Metodologia: Uma forma de mapear e identificar como está a saúde dos Puyanawa é utilizar a abordagem da etnografia e etnologia. A 
etnografia se baseia no contato intersubjetivo entre o antropólogo e o seu objeto, nesse caso, os Puyanawa. A etnografia também estuda e 
pretende compreender os costumes, crenças, as práticas e relações sociais mantidas por um grupo, que são transmitidas de geração em 
geração e que permitem a continuidade de determinado coletivo ou de um sistema social. As técnicas utilizadas serão entrevistas formais e 
informais e observação participante. Também será utilizado um diário de campo ao longo do processo de pesquisa que irá captar as 
impressões do pesquisador em campo e algumas análises iniciais. A etnologia é o estudo das características de qualquer etnia, isto é, 
agrupamento humano-povo ou grupo social que apresenta alguma estrutura social identificável, e em geral os membros mantêm relações 
sociais, compartilham códigos, valores. A etnologia será a abordagem onde se estr 

Resultados: Durante o período em que estive com os Puyanawa, me deparei com vários temas em relação a doenças que esse povo vem 
contraindo e também alguns fatores externos. Durante minha entrevista com a doutora Sônia, uma médica cubana, que atende na aldeia 
fui surpreendido com a noticia de que alguns indígenas haviam contraído doenças venéreas e também a forte presença de doenças 
cancerígenas e a obesidade. Também tem se desenvolvido bastante entre povo o alcoolismo, aborto, acidentes, problemas de saúde bucal, 
e a baixa expectativa de vida, os Puyanawa não estão vivendo mais tantos anos como antes.  Com relação às práticas de cuidado dos 
Puyanawa, essas estão baseadas nos feitiços. Os procedimentos de cura, portanto, devem levar a causa do adoecimento em consideração. 
Assim, muitos doentes procuram o pajé da comunidade para receber a cura e caso não sejam curados, ai eles recorrem à medicina 
científica, ou seja, uma junta médica ou equipe multidisciplinar que atende nas aldeias Barão e Ipirang 

Conclusão: Diante do que foi mencionado acerca da saúde dos Puyanawa, surge o questionamento: podemos inferir que o aumento do 
número de doenças se apresenta somente pela introdução de novos hábitos alimentares? Todo final de mês muitos agentes de saúde, 
professores, e outros empregados, vão até a cidade fazer compras e retornam com muita comida que não faz parte do alimento 
tradicional. Assim, cabe perguntar se a ampla presença do diabetes seria um sintoma dessas mercadorias que são compradas na cidade? A 
equipe multidisciplinar em saúde que atende na terra indígena mostra-se muito eficiente, mas será que esses profissionais de saúde 
respeitam o tratamento tradicional enfatizando o equilíbrio entre ambas as partes? Em uma comunidade com mais ou menos 570 pessoas, 
e com a presença de não-índios residindo por lá, a saúde é um tema que deve ser estudado minuciosamente quando trata-se dos 
Puyanawa da aldeia Barão e Ipiranga, pois este povo indígena ainda mostra-se resistente ao impacto negativo do p 

Palavras-Chave:  

Colaboradores: Os colaboradores deste trabalho foram o povo Puyanawa. 
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A produção, uso e preservação da informação e comunicação, na perspectiva da multivocalidade 

Josina da Silva Vieira 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ciência da Informação 
Instituição: UnB 
Orientador (a): ELMIRA LUZIA MELO SOARES SIMEAO 

Introdução: O presente trabalho abordará aspectos do processo de comunicação cientifica na universidade e a constituição de uma rede 
que reúne atores envolvidos na construção do Programa de formação em Competências para Iniciação Científica realizado na Universidade 
de Brasília (UnB). A rede de atores, considerados agentes da multivocalidade, envolve os bibliotecários, os docentes e discentes, 
pesquisadores da UnB e do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT). O programa foi criado por especialistas da 
Biblioteca e Faculdade de Ciência da Informação, com o apoio do Decanato de Ensino de Graduação para os alunos de graduação da 
Universidade de Brasília (UnB). Os conteúdos da formação envolvem aspectos de comunicação científica, normalização, prática de 
pesquisa, organização do trabalho intelectual e aspectos do projeto pedagógico institucional. 

Metodologia: Como metodologia de investigação analisa-se (a partir dos aspectos teóricos de comunicação científica), o impacto do 
programa de formação na rede de especialistas e discentes. A competência em informação no contexto da comunicação extensiva e 
alfabetização digital contextualizam a relação entre a biblioteca universitária e os departamentos e faculdades envolvidos. Os conteúdos da 
formação são aplicados nos quatro campi e a análise de impacto observa as estratégias dos atores durante a aplicação dos treinamentos. 
Na primeira etapa utilizam-se os seguintes métodos: a observação das aulas oferecidas nas disciplinas, e também a análise qualitativa por 
meio de um questionário para docentes e bibliotecários. O estudo dos planos de ensino das disciplinas dos cursos de graduação também 
foi incorporado na análise. 

Resultados: Na análise dos planos de ensino dos currículos dos cursos de graduação apurou-se a relevância da prática de pesquisas 
científicas e a implementação de conteúdos de cunho de metodologia científica como uma das estratégias de desenvolvimento e fomento 
de iniciação científica. Foram considerados os perfis e a trajetória dos discentes na academia e também a importância dos treinamentos e 
serviços oferecidos pela Biblioteca da UnB. Docentes e bibliotecários são considerados agentes multiplicadores, incentivando que os alunos 
desenvolvam com mais eficácia e efetividade os trabalhos acadêmicos, publicações de artigos e também atualização e conhecimento de 
base de dados aplicados em cada área. 

Conclusão: Outra investigação necessária à compreensão de aspectos dessa rede é o estudo dos currículos dos cursos de graduação com a 
verificação da importância da pesquisa científica nas disciplinas oferecidas das grades curriculares.  Em suma, observou-se nesse contexto 
que duas frentes de pesquisa são importantes no entendimento da proposta: as ações de conformação e a dinâmica da rede de pessoas e 
de setores institucionais que coordenam o trabalho, estabelecendo estratégias de desenvolvimento e adequação dos conteúdos à essa 
dinâmica multivocal. 

Palavras-Chave: Competência em informação. Multivocalidade. Biblioteca Universitária, rede universitária, iniciação cientifica, 
comunicação extensiva e programa de formação 

Colaboradores: Fabiane de Nogueira Freitas 
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Desenvolvimeto de modelo de Operação em Mercado de Energia considrando comportamento 
estratégico de produtores de energia e incerteza na disponibilidade de capacidade de geração 

Josue Fernandes de Asevedo 
Unidade Acadêmica: Departamento de Engenharia Elétrica. 
Instituição: UnB 
Orientador (a): PABLO EDUARDO CUERVO FRANCO 

Introdução: Os Mercados de eletricidade em Sistema de Potência têm passado por reformas substanciais almejando o aumento de sua 
eficiência através de mecanismos de mercado, os quais são norteados por: segurança energética, incentivos a novos investimentos e 
modicidade tarifária. No entanto, via de regra estes mercados são imperfeitos e, portanto, possuem agentes estratégicos (companhias 
geradoras–GENCOS) que tem o poder de influenciar a seu favor o desempenho da operação do sistema. Nesse cenário, é importante 
desenvolver modelos que permitam prever o comportamento estratégico dos agentes para criar mecanismos que possam controlar o seu 
poder de mercado de uma forma mais eficiente. O trabalho apresentado consiste de um modelo matemático que analisa o 
comportamento estratégico de oligopólios baseados no modelo de Cournot, no qual, se oferta estrategicamente tamanhos de blocos de 
energia até atingir o equilíbrio de Nash. Os efeitos deste comportamento são analisados em termos operativos e financeir 

Metodologia: O modelo matemático utilizado consiste de um problema de otimização que descreve o comportamento de vários 
problemas individuais de cada agente como: maximização da receita dada uma demanda (carga) considerando múltiplos períodos e a 
supervisão do operador do sistema, a reação de n-1 agentes dada uma oferta arbitrária de um agente, comparação das reações ás ofertas 
individuais e restrições do operador que permitem atingir o equilíbrio de Nash. Resolução de um problema de otimização com mais de um 
nível, formulado com variáveis inteiras, contínuas e funções não lineares. Técnicas de dualidade são utilizadas para transformar o modelo 
em um único nível. Aplicação de teorias de amostragem dedicadas ao processo de linearização do problema. Utilização de ferramenta 
(GAMS /CEPLEX) para solução do problema linear inteiro de otimização. 

Resultados: É feita comparação entre um modelo de mercado perfeito e o modelo de mercado imperfeito com ofertas estratégicas dos 
agentes considerando o sistema proposto. Simulações são apresentadas primeiramente para aferir o grau de precisão da estratégia de 
linearização adotada para atender condições necessárias de otimalidade.  Resultados são mostrados considerando apenas um agente 
tomando decisões estratégicas e observando a reação de outros agentes sem ser alcançado um equilíbrio de Nash. Finalmente, são 
apresentados resultados do modelo completo no qual todos os agentes tomam decisões estratégicas de forma a atingir um equilíbrio de 
Nash em um mercado com múltiplos períodos. Os resultados permitem comparar características de despacho, receita e preço para cada 
cenário. 

Conclusão: O modelo matemático desenvolvido permite analisar mercados de eletricidade imperfeitos quando as ofertas estratégias dos 
GENCOS se dão em termos da quantidade ofertada de energia e convergem para um ponto de equilíbrio de mercado (equilíbrio de Nash). 
Este comportamento é comparado com o desempenho do sistema no caso ideal de mercado perfeito, ou seja, sem a existência de 
companhias oligopolistas. O modelo apresentado pode ser facilmente estendido para incorporar tanto a rede de transmissão como a 
inclusão de mercados de serviços ancilares que incluem reservas operativas, como também a natureza estocástica da carga e da 
disponibilidade de oferta. 

Palavras-Chave: Mercados de eletricidade, competição imperfeita, equilíbrio de Nash, otimização em dois níveis, preço de energia. 

Colaboradores: Não se aplica. 
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Processo educativo às pessoas com deficiência por meio do lazer, da atividade física e da expressão 

motora: revisão bibliográfica sobre dança e deficiência 

Joyce Bomfim Vicente 
Unidade Acadêmica: Educação Física - Educação Física Adaptada 
Instituição: UCB 
Orientador (a): Tânia Mara Vieira Sampaio 

Introdução: A dança é uma experiência fundamental para todos, em especial para Pessoas com Deficiência – PCD, pois possibilita a 
expressão corporal do praticante estimulando a comunicação por meio da linguagem não-verbal (ROMÃO, 2011; FERREIRA, 1998). Sua 
proposta pode ocorrer em contextos educacionais, de reabilitação, artísticos e esportivos, com finalidade pedagógica, terapêutica, 
performática e competitiva (ROSSI, 2014). Tais abordagens, embora relatadas em pesquisas, não descrevem de forma específica as 
adequações utilizadas para a sua prática (ROSSI; VAN MUNSTER, 2013). Ao reconhecer como foram realizadas essas adequações, acredita-
se contribuir para uma maior discussão sobre suas influencias na consciência corporal em PCD. Portanto, o objetivo da pesquisa foi analisar 
os diferentes contextos de aplicação da dança e suas adequações para o público de PCD em teses e dissertações nacionais. 

Metodologia: O levantamento foi realizado na Biblioteca Digital da UNICAMP (SBU), Banco de Teses e Dissertações da CAPES e Biblioteca 
Digital de Teses e Dissertações (BDTD). Os termos utilizados para a pesquisa foram: “Dança e deficiência”, “Dança e pessoa com 
necessidades especiais”, “Dança e pessoas com deficiência”, “Expressão corporal e pessoa com deficiência”. Os critérios de inclusão para a 
seleção dos trabalhos foram: ser dissertação ou tese e a partir do título considerar a presença dos termos relacionados ao objetivo da 
pesquisa. Em seguida, foram selecionados estudos publicados no período de 1997 a setembro/2014. Como resultado foram encontrados 
16 estudos, sendo 14 dissertações e 2 teses. Os textos foram lidos e após realizados os seus respectivos fichamentos foram agrupados para 
a análise a partir dos contextos em que se encontravam maior predominância. 

Resultados: Dos 16 estudos encontrados observou-se predominância do contexto educacional e de reabilitação na maioria deles, em 
número de 7 e 5 obras respectivamente. No contexto educacional, Bernabé (2001) propõe para a pessoa com deficiência física, dança para 
cadeirantes, a execução de movimentos e possibilidades corporais de forma consciente e a explorar maiores amplitudes, procurando o 
mínimo de auxílio físico do professor, dessa forma compreende estimular a autonomia do indivíduo. Rossi (2014), ao propor um 
planejamento dividido em etapas com níveis de complexidade gradativos, destaca a intensificação das relações interpessoais e o 
aprimoramento da lateralidade. Com relação ao contexto de reabilitação, Souza (2011), trabalhando com dança de salão, apresenta um 
planejamento de sua autoria que procura desenvolver a memória corporal. O autor apresenta resultados positivos em público com 
deficiência intelectual demonstrando avanços no desenvolvimento criativo, na dança e no cotidiano. 

Conclusão: As teses e dissertações, mesmo com diferentes propostas e contextos, tiveram em comum perspectivas voltadas ao respeito às 
individualidades, não enfatizando uma análise realizada apenas pelo diagnóstico clínico, aquele que explicita somente limitações impostas 
pela deficiência em si. Os estudos analisados buscaram potencializar as capacidades corporais, apresentadas pelos praticantes, o que 
resultou em um avanço nas capacidades apresentadas anteriormente pelas pessoas com deficiências ou em processo de reabilitação. 

Palavras-Chave: DANÇA, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, REABILITAÇÃO, MOVIMENTO 

Colaboradores: Ms. André Luís Normanton Beltrame. Doutorando em Educação Física na Universidade Católica de Brasília e mestre em 
Educação Física pela UCB. 
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Repertórios de sofrimento psíquico entre as mulheres negras atendidas na atenção primária de 

Ceilândia 

Joyce Pereira de Oliveira 
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade da Ceilândia 
Instituição: UnB 
Orientador (a): JOSENAIDE ENGRACIA DOS SANTOS 

Introdução: A saúde é um fenômeno biopsicossocial, “é uma realidade construída tanto historicamente, como dentro da expressão 
simbólica coletiva e individual do sujeito” (Minayo, 1997:32), então, estudar o sofrimento de mulheres negras atendidas na atenção 
primária engloba as dimensões históricas, sociais e subjetivas reconhecendo a relação entre corpo e mente a partir do mundo vivido no 
cotidiano. Citando Husserl (p. 6), este mundo-vivido compreende “os seres humanos com toda a ação e interesses humanos, trabalhos e 
sofrimentos”. Relph complementa, afirmando que “o mundo é visto e experienciado não como uma soma de objetos, mas como um 
sistema de relações” (p. 7) Para Guimarães, (1999), a saúde participa do mundo vivido no cotidiano, incorporando o mundo objetivo e 
subjetivo - as “tramas da vida”. Nesse panorama de mundo vivido, destaca-se a discriminação racial segundo Chaves (2004), implicado nos 
mecanismos psicológicos ou subjetivos, a partir de estereótipos raciais, ainda que às vezes sutis 

Metodologia: Optou-se pelo construcionismo social como aporte teórico metodológico a fim de captar o sentido do da dor. A investigação 
sócio-construcionista preocupa-se, sobretudo, com a explicação dos processos por meio do quais as pessoas descrevem, explicam ou dão 
conta do mundo (incluindo a si mesmo) em que vivem (GERGEN, 1985, p.266). SPINK (2010, p.34) define sentindo como: “*...+ uma 
construção social, um empreendimento coletivo mais precisamente interativo, por meio do qual as pessoas, na dinâmica das relações 
sociais, historicamente datadas e culturalmente localizadas, constroem os termos a partir dos quais compreendem e lidam com as 
situações e fenômenos a sua volta.” A investigação sob essa perspectiva transfere a explicação para exterioridade dos processos e 
estruturas da interação humana. Para entender a produção de sentidos das práticas discursivas, Spink (2010) relaciona a linguagem em 
uso, na interação social, ou seja, é tomada como fenômeno sociolinguístico, uma vez que a linguagem 

Resultados: Uma atitude negativa em relação a uma pessoa baseada na crença de que ela tem as características negativas atribuídas a sua 
cor. -É assim, os negros as negras, negros hoje eles é todo mundo fala tem racismo, tem racismo sim, hoje assim eu ha vivi, já vivi no meu 
trabalho né, a pessoa chegar e, e ela não aceita o que você ta falando e depois ainda diz pra você assim, nem cor você tem, então  assim é 
uma coisa a gente, quando ta na pele da gente mesmo é uma coisa que você questiona e eu questionei com a cliente você não viu minha 
cor, tenho certeza que você sabe minha cor minha cor é negra, é negra minha cor é negra e eu respeito minha cor(Perola negra) O 
depoimento acima relata a admissão de que pessoas com certos traços raciais (como a pele de cor escura) são inferiores (racismo) justifica-
se sua posição desvantajosa na sociedade e seu assujeitamento. Não eu acho que não, não dá pra compreender porque que uma pessoa 
não gosta de você, não sei, por causa da sua cor .Assim, infelizmen 

Conclusão: O racismo é uma realidade presente e importante na vida das mulheres atendidas na atenção primária. Diante do material 
empírico, chegamos à conclusão de que o racismo aparece como uma realidade significativa para essas mulheres e gera impactos 
relevantes para sua subjetividade e seu modo de ser, sendo causador de sofrimentos. 

Palavras-Chave:  

Colaboradores: Profissionais de saúde do centro 8 de Ceilândia. 
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Mapeamento, perfil profissional e ações do serviço social nos Centros de Saúde. 

Jozieli Maria Sousa Barros 
Unidade Acadêmica: Departamento de Serviço Social 
Instituição: UnB 
Orientador (a): ANDRÉIA DE OLIVEIRA 

Introdução: O presente trabalho vincula-se a uma pesquisa maior que objetiva analisar as  principais ações do Serviço Social na Atenção 
Primária em Saúde no Distrito Federal, identificando as atribuições, competências profissionais, desafios, limites, avanços e condições de 
trabalho do assistente social. Em especial atentou-se ao Centros de Saúde, no qual acontece os primeiros cuidados e acompanhamento 
continuo dentro da rede de atenção primária. O trabalho esta sendo desenvolvido com base na compreensão dos múltiplos desafios frente 
às demandas dos serviços de atenção à saúde no Sistema Único de Saúde - SUS, e tendo como baliza o projeto ético-político do serviço 
social e a contribuição do assistente social no âmbito do seu exercício profissional para que venha reforçar os princípios constitutivos do 
SUS. 

Metodologia: O estudo envolveria a realização de pesquisa de campo por meio de questionário online a partir do mapeamento do 
universo quantitativo de assistentes sociais nos Centros de Saúde no Distrito Federal e de entrevistas semiestruturadas. Entretanto, a 
entrada a campo não se concretizou por motivos de tramitação do processo junto ao Comitê de Ética e Pesquisa – CEP do Instituto de 
Humanas – IH. Tal situação levou a uma mudança nos termos iniciais do estudo e os esforços voltaram-se num primeiro momento para a 
revisão de literatura sobre a temática de pesquisa a partir de levantamento na Plataforma online SciELO. Nas sequencia foi realizada 
consulta com representante da Secretaria de Saúde do Distrito Federal para capturar o número de assistentes sociais inseridos na Atenção 
Primária à saúde no Distrito Federal e as normativas e orientações institucionais previstas para a atuação dos assistentes sociais junto a 
este espaço sócio ocupacional. O método utilizado na investigação e construção des 

Resultados: O assistente social se insere em equipes de saúde como um profissional dotado de qualificação e competência para atender as 
diferentes expressões da questão social no âmbito da saúde, com intuito de contribuir na garantia do direito universal à saúde. Em abril de 
2015, conforme dados disponibilizados pela SES/DF, o número de assistentes sociais nos Centros de Saúde no DF compunha um 
quantitativo de 65 (sessenta e cinco) profissionais. Está incluso nesse total, as assistentes sociais que compõe o Núcleo de Atenção à Saúde 
da Família-NASF e as que estão em cargo de gerência na APS e no núcleo de Serviço Social da SES/DF.  A ênfase das ações no exercício 
profissional dos assistentes sociais recai para o atendimento direto aos usuários e suas famílias, nas ações socioassistenciais, ações sócio 
educativas, para orientações aos indivíduos,  famílias e grupos no acesso a benefícios assistências, encaminhamentos e articulação com a 
rede de proteção social e para o  planejamento e gestão. 

Conclusão: Como (in)conclusão da presente pesquisa, verifica-se a escassez de estudos realizados na atenção primária em saúde, 
principalmente, sobre o exercício profissional do assistente social nesse espaço sócio ocupacional. Também observou-se as dificuldade de 
ampliação e consolidação da atenção primária no âmbito do DF, tanto no que se refere a cobertura da Estratégia de Saúde da Família, 
como nas alternâncias de políticas voltadas à atenção primária nos diferentes Governos do Distrito Federal.  Com a postergação da entrada 
de campo diante dos problemas enfrentados na tramitação do projeto junto ao Comitê de Ética CEP /IH, a analise das ações profissionais 
do assistente social voltou-se para a revisão de literatura sobre a temática, na qual se identificou um agir profissional para o campo da 
educação em saúde, para o atendimento aos indivíduos, famílias, grupos e comunidade, organização e mobilização sócio-comunitária, 
trabalho em equipe e com a rede de proteção social,  planejamento e gestão 

Palavras-Chave: Atenção primária em Saúde, Serviço Social, Centros de saúde, 
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Ana´lise metanoge^nomica da microbiota presente em biodigestores da CAESB 

Juan de Carvalho Costa 
Unidade Acadêmica: Departamento de Biologia Celular 
Instituição: UnB 
Orientador (a): NADIA SKORUPA PARACHIN 

Introdução: Os biocombustíveis são uma alternativa sustentável para o desenvolvimento e substituição do petróleo e seus derivados. 
Dentre os biocombustíveis atuais, encontra-se o biogás (Martin. At all. 2013), este apresenta grandes vantagens ambientais uma vez que 
no seu processo produtivo ocorre a reciclagem de rejeitos urbanos e industriais, como lixo orgânico e esgoto e ainda produz coprodutos 
como biofertilizante, fração líquida residual do processo, e créditos de carbono (Evren Ersahin. At all. 2011). A produção de biogás é feita 
através da digestão anaeróbica de matéria orgânica na presença de biofilme microbiológico específico. O processo é realizado em quatro 
fases, hidrolise, acidogênese, acetogênese e metanogênese, as três primeiras realizadas por bactérias e a última por arqueas (Jaenicke at 
all. 2011). Contudo pouco é conhecido acerca dos microrganismos participantes do seu processo (Kovács at all 2013) O metabolismo 
metanogênico pode ser classificado quanto ao substrato para a geraçã 

Metodologia: Amostras de reatores anaeróbicos da estação de tratamento de esgoto (ETE) da asa norte, Brasília, foram coletadas e 
submetidas a extração de DNA para a identificação de microrganismos. Através de primers específicos, para a fração de bactérias e de 
arqueas, suas regiões de RNA ribossomal foram amplificadas por PCR e inseridas em plasmídeo para clonagem em E.coli. Posteriormente as 
amostras extraídas de E.coli, por miniprep, foram sequenciadas para comparação com banco de dados Microbial Genomes BLAST do NCBI 
gerando as unidades taxonômicas operacionais (OTU) cada uma sugerindo uma espécie presente na amostra. 

Resultados: Nove OTUs de bactérias foram identificadas, o filo mais frequente foi o firmicutes mas com ordens como Clostridiales, 
Bifidobacteriales, Erysipelotrichales, dentre outros. Bactérias produtoras de sulfeto de hidrogênio e parasitas de animais foram 
identificadas. Dose OTUs de arqueas foram identificados todas do filo Euryarchaeota, mas de gêneros como Methanoregula, Methanosaeta 
e Methanospirillum. Das OTU´s encontradas 42% são de metabolismo metanogênico hidrogenotropico e 52% de acetogênico. 

Conclusão: Foram identificadas espécies de bactérias encontradas em intestinos animais e humanos, algumas inclusive parasitas, o que 
sugere que esses microrganismos, não diretamente relacionados com o processo de geração de biogás, estão sobrevivendo no reator e 
consumindo substrato, portanto poderiam ser considerados competidores aos produtores de biocombustíveis. Também foram 
identificadas bactérias produtoras de sulfeto de hidrogênio, um contaminante do biogás que eleva seu preço de purificação e 
periculosidade visto que além de corrosivo para metais é tóxico em elevada concentração (Mei. At all. 2014), mas dados de literatura 
sugerem sua presença como elemento traço na composição do gás (Stolze at all. 2015).  Os dados adquiridos sugerem que a diversidade de 
arqueas é inferior a das bactérias, cinco espécies de arqueas e oito espécies de bactérias identificadas. Das OTU´s de arqueas 48% foram 
classificadas como hidrogenotropicas, estas sofreriam pressão negativa das bactérias competidoras na 
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Análise de Necessidades e Avaliação de Impactos de Programas de Treinamentos Presenciais e a 

Distância em Organizações e Trabalho - CNPq 

Juce Amelia Andrade Bezerra 
Unidade Acadêmica: Departamento de Psicologia Social e do Trabalho 
Instituição: UnB 
Orientador (a): GARDENIA DA SILVA ABBAD 

Introdução: O presente trabalho teve o objetivo de identificar necessidades de desenvolvimento de competências empreendedoras em 
uma amostra de empresários juniores, estudantes de graduação de universidades brasileiras.  Assim, o presente trabalho poderá fornecer 
insumos importantes para o desenvolvimento de ações educacionais para os empresários juniores e maior compreensão do  papel de  uma 
empresa júnior na formação de profissionais mais capacitados para o mercado de trabalho. 

Metodologia: Como instrumento de pesquisa, foi utilizada uma versão adaptada do questionário de Campos (2012) que visa medir a 
percepção de importância e domínio de competências empreendedoras genéricas, ou seja, essenciais para todos os empresários , 
independentemente do curso de graduação a que estejam vinculados. O instrumento contém 43 descrições de competências classificadas 
de acordo com os seguintes níveis: individual, equipe, macroprocessos e contexto. O questionário, aplicado online e presencialmente, foi 
respondido por 494 empresários juniores de quatro regiões do Brasil. O questionário mediu a percepção de importância (0 = sem 
importância para o sucesso da empresa junior e 10 = muito importante) e domínio (0 = não domino essa competência e 10 = domino 
totalmente). O cálculo das necessidades de aprendizagem e capacitação dos participantes foi realizado por meio do SPSS, utilizando-se a 
média da razão de importância e domínio, denominado IPG (Índice de Prioridade Geral de treinamento). 

Resultados: Calculou-se a frequência das respostas dos itens de domínio e importância dos dados da amostra com/sem outliers que foram 
agrupados em categorias de baixo domínio/ baixa importância, médio domínio/ média importância e, alto domínio/ alta importância. O 
que se pode notar sobre a frequência das respostas de importância da competência é que, são valores altos tanto na amostra com quanto 
na amostra sem outliers. Em relação ao domínio, varia muito tendo poucas respostas de baixo domínio. A nota de corte para definir as 
competências que têm prioridade de treinamento é 25. Comparando as competências de prioridade de treinamento da amostra com 
outliers e sem outliers, podemos depreender que: as mesmas competências são prioritárias de se treinar tanto na amostra com outliers 
quanto no amostra sem outliers, com exceção de um item apenas. 

Conclusão: Foram encontradas necessidades moderadas a fracas em 18% das competências descritas no instrumento, das quais cinco 
estão relacionadas a macroprocessos, duas a contexto e uma a indivíduo. Não foram identificadas demandas de aprendizagem em 
competências de trabalho em equipe.   A principal limitação deste estudo é fato da amostra de conveniência não possuir respondentes de 
EJs (Empresas Juniores) de todas as áreas e estados do Brasil, impossibilitando a generalização dos resultados. Como agenda de pesquisa 
sugere-se a comparação das necessidades de treinamento em grupos quanto ao sexo, idade, tempo de participação na EJ, curso ao qual 
estão vinculados, e características da EJ (se é federada ou não, tempo no mercado). 
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Diagnóstico da utilização do código de classificação do Conarq 

Julia Araujo Donato 
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Orientador (a): RENATO TARCISO BARBOSA DE SOUSA 

Introdução: A Administração Pública Federal é um dos principais cenários de Arquivologia no Brasil e conta com um instrumento de 
classificação para os documentos das atividades-meio, elaborado pelo CONARQ, baseado nas funções e atividades administrativas 
necessárias aos órgãos para realizar suas missões. Entender o modo como as instituições se estruturam e como executam suas funções e 
atividades é compreender como os documentos são acumulados. A pesquisa procurou conhecer a real utilização do Código de Classificação 
do CONARQ, tanto do ponto de vista quantitativo quanto qualitativo, e conhecer as grandes funções das atividades-meio da Administração 
Pública Federal, isto é, a gestão dos recursos humanos, gestão dos recursos financeiros, gestão dos recursos materiais e gestão dos 
recursos informacionais. Buscou-se, nos órgãos que utilizam o instrumento, saber as principais dificuldades encontradas em sua aplicação, 
a existência de treinamento e o nível de assistência oferecida pelo Arquivo Nacional 

Metodologia: Foi feita uma revisão de literatura com o intuito de entender a utilização do código de classificação do CONARQ, buscando 
estudos que levantassem os dados necessários para o entendimento da real utilização do instrumento de classificação e sobre as 
estratégias de divulgação e capacitação dos usuários diretos nesses locais. Foram utilizadas duas principais pesquisas sobre o tema. A 
primeira elaborada pelo Arquivo Nacional, em 1989, tinha como objetivo subsidiar as futuras ações do Arquivo Nacional junto aos serviços 
arquivísticos federais. Além disso, foram visitados 148 órgãos públicos federais, procurando informações sobre a natureza jurídica do 
órgão, o histórico da sua trajetória e as principais atribuições e informações sobre os acervos. E a segunda que foi resultado de uma 
pesquisa de iniciação científica, desenvolvida em 2004, que analisou o plano de classificação proposto pelo CONARQ, tomando por base os 
princípios arquivístivos e a teoria da classificação. 

Resultados: A pesquisa proporcionou informações importantes sobre o conhecimento que a Administração Pública Federal tem do Código 
de Classificação do CONARQ, a real aplicação do Código para a organização da informação pública, o nível de assistência oferecida pelo 
Arquivo Nacional aos órgãos da Administração Pública Federal. Observou-se a ausência de normas e procedimentos para a condução das 
atividades de arquivo na administração federal, alto grau de desorganização e de dispersão dos acervos. Além disso, a maior parte dos 
órgãos visitados desconhecia os procedimentos adequados à gestão dos seus arquivos. Apesar de a maioria dos órgãos conhecerem o 
Código, a utilização desse é inexpressiva e não é apontada como solução dos problemas.  Percebe-se que a falta de atenção governamental 
para com o Arquivo Nacional é explicada pelo fato desse se voltar para a preservação da história. No entanto, o mesmo vem tendo ações 
mais concretas do que diz respeito aos arquivos correntes e intermediários. 

Conclusão: Apesar dos problemas apontados anteriormente, como a falta de organização e dispersão dos acervos, ausência de normas e 
procedimentos para a condução das atividades de arquivo, que geram ineficiência na recuperação da informação necessária ao processo 
decisório e dificuldade de garantir direitos e deveres, serem de estudos bem antigos, ainda hoje se observa que as mudanças daqueles 
anos para cá foram pequenas. O uso do Código de Classificação do CONARQ é uma tentativa de diminuir os grandes problemas 
relacionados ao tratamento dos registros documentais e, também, é uma forma de garantir o exercício de uma plena cidadania a partir do 
acesso à informação. A preservação da memória contida nos documentos está diretamente associada à forma como esses documentos são 
organizados e tratados desde a sua origem. Nesse sentido, a utilização de um plano de classificação, como função matricial do trabalho 
arquivístico, possui um papel muito importante. 
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Estudo retrospectivo de bouba aviária diagnoticada no Laboratório de Patologia Veterinária da 

Universidade de Brasília (2013-2014) 

Júlia Batistella Avancini 
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Orientador (a): FABIANO JOSE FERREIRA DE SANT ANA 

Introdução: A bouba aviária, também conhecida como varíola aviária, é uma doença causada por um poxvírus do gênero Avipoxvírus, da 
família Poxviridae. Caracteriza-se por formações nodulares proliferativas da pele desprovida de penas (forma cutânea), principalmente nos 
pés, pernas, base do bico e olhos, ou lesões fibrinonecróticas e proliferativas na mucosa do trato respiratório superior, cavidade oral e 
esôfago (forma diftérica). É uma doença de disseminação lenta, transmitida por via mecânica (insetos e artrópodes) e por aerossóis. O 
poxvírus aviário já foi relatado em uma variada gama de espécies de aves, incluindo aves domésticas e de vida livre. Sabe-se que 
aproximadamente 60 espécies de pássaros em mais de 20 famílias são suscetíveis ao poxvírus aviário. O presente estudo objetivou 
determinar as características clínico-patológicas e as espécies de aves afetadas por bouba aviária, que foram diagnosticadas no Laboratório 
de Patologia Veterinária (LPV) da UnB entre 2013 e 2014. 

Metodologia: O estudo consistiu em um levantamento epidemiológico dos casos de bouba aviária dos arquivos do LPV da UnB, entre 2013 
e 2014. Todos os laudos e lâminas histopatológicas listados como suspeitas da enfermidade foram reunidos e revisados. Todos os casos 
foram submetidos por proprietários ou médicos veterinários do Distrito Federal. 

Resultados: Foram observados 13 casos de bouba aviária no período avaliado. Todos os casos encontrados foram do ano de 2014. Oito 
casos acometeram galinhas domésticas (Gallus gallus domesticus), quatro casos foram em canários da terra (Sicalis flaveola) e um caso foi 
diagnosticado em pomba (Columbia livia). As lesões macroscópicas incluíram nódulos crostosos de 0,2-1,0 cm de diâmetro localizados 
geralmente na cabeça, principalmente na crista, bico, pálpebras e pele adjacente. Histologicamente, notou-se dermatite proliferativa e 
ulcerativa multifocal a coalescente associada a numerosos corpúsculos de inclusão eosinofílicos intracitoplasmáticos de 6-25 µm, com 
acantose, hiperqueratose ortoqueratótica e degeneração balonosa. Na derme superficial, notou-se infiltrado multifocal moderado de 
linfócitos, macrófagos e heterófilos. 

Conclusão: Em todos os casos, o diagnóstico de bouba aviária foi firmado com base nos achados clínicos e patológicos, especialmente com 
base nas características histopatológicas peculiares da doença. Embora diante do número limitado de casos diagnosticados no presente 
trabalho, pode-se constatar que várias espécies de aves foram acometidas e o fato de aves de vida livre (pomba) terem sido afetadas pela 
infecção sugere que essas espécies podem disseminar o vírus para outras aves susceptíveis da região. 
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Simulação e análise de contatos metal/polímeros 

Julia Cabral Diniz Braz 
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Introdução: Uma parte essencial de qualquer dispositivo eletrônico à base de materiais orgânicos é o contato metálico que liga o 
dispositivo à fonte de tensão ou corrente. O objetivo dessa pesquisa é manufaturar um transistor de efeito de campo utilizando materiais 
orgânicos, melhorar a modelagem dos contatos, tanto o modelo matemático quanto o contato em si, e determinar as técnicas 
experimentais necessárias para medir as resistências dos contatos metal/polímero. Para isso, os procedimentos de medição e 
caracterização das propriedades elétricas de dispositivos de filmes finos de PEDOT:PSS e P3HT com contatos de prata foram estudados. A 
pesquisa visa também a utilização no futuro de misturas de polímeros que ocorrem na natureza no Brasil para desenvolver esses 
transistores. 

Metodologia: Nesse trabalho apresentamos a análise de contatos metal/polímero, em dois tipos de estrutura (“sanduíche” e “fenda”) com 
a determinação das seguintes características: resistência de contato e característica I-V. Nesse estudo trabalhou-se com a sonda Jandel 
RM2300 com objetivo de medir a resistência de filmes de PEDOT:PSS em substratos de poliéster. Foram fabricados diodos MSM (metal1-
semicondutor-metal2) na estrutura “sanduíche” utilizando como metal1 a prata, o semicondutor o P3HT e o metal2 o PEDOT. As amostras 
foram feitas com duas concentrações diferentes de P3HT. As medidas foram feitas com sondas de aço postas diretamente em contato com 
o filme de PEDOT e também com um contato intermediário de prata entre o PEDOT. Foram utilizadas duas SMUs diferentes: a Keithley 
2400 e a Keysight B2901. Para a análise das curvas I-V foi desenvolvido e aplicado um protocolo preliminar para determinar a resistência 
serial parasita e tensão limiar do diodo. 

Resultados: Foram feitas 4 amostras de diodos MSM do tipo “sanduíche”, 2 com a concentração de 5ml e outra de 15ml e mais 4 do tipo 
“fenda”. Medidas manuais das amostras manufaturadas com o auxílio da sonda Jandel para a resistência do filme de PEDOT que ficou na 
ordem de MOhm/quadrado. Foi observado que nas estruturas tipo “fenda” a distância entre os contatos de metal era muito grande, na 
ordem de 1 milímetro, fazendo que a corrente fosse quase nula, e que para as estruturas tipo “sanduíche” essa distância diminui para uma 
ordem de micrometro, diminuindo a resistência do dispositivos. A injeção de lacunas no P3HT pelo PEDOT não foi possível sem a presença 
de um contato intermediário de prata entre a sonda de aço e o PEDOT. Aplicado um protocolo preliminar para analisar curvas I-V foi 
verificada uma resistência em série muito alta, o que faz com que a queda de tensão sobre o diodo varie poucos volts. Foi feita a extração 
da tensão limiar. Obtivemos resultados na ordem de 1~2 volts. 

Conclusão: Foi desenvolvida uma arquitetura para diodos MSM do tipo “sanduíche”. Esta estrutura pode ser utilizada posteriormente para 
a fabricação de outros diodos de materiais orgânicos. A utilização do semicondutor PEDOT:PSS introduziu uma grande resistência em série 
mas o protocolo de análise utilizado considera diodos sem grande resistência parasita. Será necessário modificar este protocolo e diminuir 
a resistência.  As sondas utilizadas nos experimentos limitaram o desempenho do diodo, o que faz necessária a utilização de sondas mais 
adaptadas no futuro. 
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Orientador (a): ANDRÉIA DE OLIVEIRA 

Introdução: O presente trabalho vincula-se a uma pesquisa maior que objetiva analisar as principais ações do Serviço Social na Atenção 
Primária em Saúde no Distrito Federal, identificando as atribuições, competências profissionais, desafios, limites, avanços e condições de 
trabalho do assistente social. Em particular atentou-se pesquisar o Núcleo de Atenção à Saúde da Família-NASF, cujo objetivo é ampliar a 
abrangência das ações da atenção básica, bem como sua resolubilidade apoiando a inserção da Estratégia de Saúde da Família na rede de 
serviços a partir da atenção básica. 

Metodologia: O estudo envolveria a realização de pesquisa de campo por meio de questionário online a partir do mapeamento do 
universo de assistentes sociais no NASF do Distrito Federal e de entrevistas semiestruturadas. Entretanto, a entrada a campo não se 
concretizou por motivos de tramitação do processo junto ao Comitê de Ética e Pesquisa - CEP do Instituto de Humanas – IH. Tal situação 
levou a uma mudança nos termos iniciais do estudo e os esforços voltaram-se num primeiro momento para a revisão de literatura sobre a 
temática de pesquisa a partir de levantamento na Plataforma online SciELO. O segundo momento foi realizado o levantamento do número 
de assistentes sociais e demais categorias profissionais inseridos no NASF em todo o Brasil, a partir de consulta no Cadastro Nacional de 
Estabelecimento de Saúde – CNES do Ministério da Saúde, competência novembro de 2014. Por fim, foi realizada consulta com 
representante da Secretaria de Saúde do Distrito Federal para capturar o número de assistentes 

Resultados: Com a proposta de ampliar a capacidade de resposta aos problemas de saúde/doença na Atenção Primária à Saúde, surge em 
2008 como iniciativa do Ministério da Saúde, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família. O NASF é formada por equipe multiprofissional, que 
deve atuar de maneira integral e dando suporte as equipes de saúde da família e as equipes de atenção básica para populações específicas. 
O Distrito Federal possui 13 equipes NASF, 12 delas composta por assistentes sociais, a única equipe que não dispõe desse profissional se 
encontra na cidade Estrutural. Atentando-se a realidade brasileira, o assistente social é a 4ª categoria profissional mais requisitada nas 
equipes do NASF, com ênfase em ações sócio educativas e no apoio as ESF na  orientações aos indivíduos,  famílias e grupos no acesso a 
benefícios assistências, encaminhamentos e articulação com rede de proteção social. 

Conclusão: A atenção primária à saúde quando ocorre de maneira efetiva consegue resolver 85% dos problemas que surgem, daí a grande 
importância de ampliar a cobertura de equipes de Estratégias de Saúde da Família no Distrito Federal e, por conseguinte de Equipes de 
NASFs. No que se refere às ações do serviço social no NASF, apesar da insuficiente literatura a respeito, a interlocução com os autores 
estudados e a partir das análises realizadas apontam para ações  do serviço social no NASF voltadas para o campo da educação em saúde, 
de apoio e articulação com as equipes de Estratégias de Saúde da Família – ESF no âmbito do atendimento e orientações as famílias, 
grupos e comunidade, bem como na organização e mobilização sócio-comunitária.  Os resultados apontam para a necessidade de 
sistematização das experiências em curso nos NASF, tanto por parte dos profissionais, como das entidades da categoria e unidades 
formadoras, de modo a dar potência e visibilidade no agir cotidiano com competência técnica 
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Introdução: O presente trabalho objetiva verificar a aplicabilidade do método do radar de penetração no solo (GPR) na identificação de 
estruturas sedimentares em uma barra em pontal no rio Araguaia, próximo à cidade de Barra do Garças-MT. Na praia pesquisada usou-se 
um sistema GPR acoplado a uma antena blindada de 400MHz a partir da aquisição de seções 2D para geração de um volume de GPR 3D, 
com o objetivo de detalhar a geometria das estruturas sedimentares, bem como determinar a topografia do embasamento rochoso. Os 
resultados em 3D possibilitaram a estimativa dos tamanhos e da geometria dos refletores em 4 profundidades obtidas a partir de slices 
realizados no volume 3D. Foram identificados nos slices quatro tipos de estruturas: microndulações, dunas com estratificações cruzadas 
tabulares, estratificações cruzadas acanaladas, e embasamento rochoso presente na área. O GPR mostrou-se eficiente no imageamento 
das principais estruturas sedimentares de uma barra em pontal ao longo do rio na direção N 

Metodologia: GPR é um método geofísico eletromagnético de alta resolução usado para investigações rasas. Seu funcionamento consiste 
na emissão de uma onda eletromagnética por uma antena emissora, a onda ao viaja pelo meio e ao encontrar um refletor, parte da sua 
energia é refletida e parte continua a viajar pelo meio, a parte da onda refletida é captada pela antena receptora e convertida em sinal 
digital em um dispositivo de armazenamento de dados para posterior interpretação. Utilizou-se um sistema SIR 3000 (GSSI) acoplado a 
uma antena blindada de 400MHz, e uma roda odométrica. Na coleta de dados utilizou-se a técnica do afastamento constante, ou seja, a 
distância entre a antena emissora e a antena receptora permanece constante ao longo de toda a aquisição de dados. Realizou-se linhas 2D 
em uma área de 400m² (20mx20m) com espaçamento entre as linhas 0,5 m, e para geração do volume 3D é fez-se interpolação entre as 
linhas. O processamento de dados foi realizado no software ReflexW. 

Resultados: Inicialmente realizou-se uma análise tridimensional das estruturas da barra de pontal por meio do bloco 3D. Posteriormente 
realizaram-se quatro cortes em profundidade (eixo Z) do bloco, com o objetivo de identificar a morfologia das estruturas sedimentares 
vistas em planta. No corte na profundidade de 0,20 metros notam-se pequenos refletores (menor que 0,5 m) alinhados na direção NE, ou 
seja, paralelo ao fluxo do rio, interpretados como microndulações. No corte em Z, realizado na profundidade de 0,76 metros notam-se 
refletores também alinhados na direção NE, com comprimento, ao longo do eixo maior, entre 0,6 a 1,2 metros, neste padrão identifica-se 
dunas com estratificação cruzada tabular. Na profundidade de 1,2 metro, notam-se refletores com dimensões de 3 a 12 metros que 
representam dunas de maior comprimento de onda associados à estratificação cruzada acanalada. E no corte realizado na profundidade de 
2,63 metros registram-se dois refletores, um de baixa amplitude e outro de alta am 

Conclusão: O radar de penetração do solo mostrou-se adequado para estudos em um ambiente fluvial como uma barra de pontal. Todos 
os dados apresentados mostram-se coerentes com um padrão normal de sedimentação de ambientes de barra em pontal uma vez que a 
dimensão das ondulações identificadas aumenta com a profundidade. Com os dados obtidos, mediram-se os tamanhos de estruturas, e 
determinou-se a direção de sedimentação das mesmas na direção NE. 

Palavras-Chave: GPR 3D, geofísica, barra em pontal, Araguaia 

Colaboradores: Paulo Henrique Praça de França (Discente do Curso de Graduação em Geofísica) Prof. Dr. Marco Ianniruberto (Docente do 
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Identificação e descrição de espécies do gênero habitante de bromélias Elpidium Muller, 1880 

(Crustacea, Ostracoda) 

Julia da Silva Pereira 
Unidade Acadêmica: Instituto de Geociências 
Instituição: UnB 
Orientador (a): RICARDO LOURENÇO PINTO 

Introdução: Ostrácodes são pequenos crustáceos de carapaça calcária e comprimento médio de 1mm. Ocorrem em praticamente qualquer 
ambiente aquático: marinho, dulciaquícola ou mesmo terrestres úmidos. Dentre estes nichos, os habitats aquáticos não marinhos abrigam, 
proporcionalmente à sua extensão, uma diversidade maior que a de outros habitats, inventariada em cerca de 2103 espécies em 209 
gêneros. Um desses gêneros é Elpidium, cujas espécies habitam os corpos de água doce que se acumulam entre folhas de Bromeliaceae. 
Dado o isolamento físico das comunidades encerradas em diferentes bromélias e a baixa capacidade de dispersão dos ostrácodes, autores 
propuseram que bromélias propiciariam eventos de especiação alopátrica e seriam fonte de alta diversidade para o gênero.  O objetivo do 
projeto é, portanto, a criação de uma lista de caracteres morfológicos para Elpidium, para posterior estudo filogenético que aprofunde os 
debates evolutivos envolvendo o gênero e esclareça a história evolutiva do mes 

Metodologia: Para a confecção da lista de caracteres morfológicos a serem utilizados na filogenia foi feito um estudo taxonômico 
detalhado das oito espécies formalmente descritas para o gênero Elpidium com base nas descrições originais das mesmas e estudo de 
amostras presentes no Laboratório de Micropaleontologia do Instituto de Geociências (IG) da Universidade de Brasília (UnB). Foram ainda 
utilizados como base, artigos sobre filogenia específicos para o grupo em questão – Classe Ostracoda, Família Limnocytheridae, Subfamília 
Timiriaseviinae. Após a confecção da lista de caracteres e seus respectivos estados, toda a informação referente ao estado de cada 
caractere específico e os respectivos táxons foi organizada na forma de uma matriz, utilizando o software NDE versão 0.5.0. 

Resultados: Um total de 40 caracteres morfológicos, acompanhados de seus respectivos estados foram estabelecidos. Destes, sete foram 
aproveitados da literatura e 33 são aqui utilizados pela primeira vez. Do total de caracteres avaliados, 22 estão relacionados à carapaça dos 
animais, incluindo tamanho e proporções. Os 18 caracteres restantes estão relacionados a características dos apêndices: três à antênula 
(A1), seis à antena (A2), dois à mandíbula (Md), um à maxílula (Mx), um às pernas torácicas, quatro ao hemipênis e um relacionado a ramo 
caudal. A matriz indicando o estado dos caracteres para cada táxon de Elpidium analisado foi elaborada e pode ser utilizada para análises 
filogenéticas. 

Conclusão: Tendo em vista a hipótese de que as bromélias seriam ilhas ecológicas miniaturizadas e propiciariam eventos de especiação, 
estudos que esclareçam a história evolutiva de Elpidium são de grande interesse para aumentar o conhecimento acerca do gênero. 
Entretanto, como a real diversidade do gênero se encontra subestimada a maior parte dos estudos tem caráter taxonômico, visando à 
descrição de novas espécies, e pouco se sabe ainda acerca da história evolutiva e das relações de parentesco – tanto entre espécies 
pertencentes ao gênero Elpidium, quanto entre o próprio gênero e outros da mesma subfamília. No presente trabalho, foi feita uma lista, 
constando de 42 caracteres morfológicos, criando a base para a proposição de uma árvore filogenética que incrementará as discussões já 
existentes na literatura envolvendo a evolução do gênero e de sua subfamília e, possivelmente, deixará mais clara a história evolutiva e as 
relações de parentesco envolvendo Elpidium. 

Palavras-Chave: Ostracoda, Elpidium, caracteres, filogenia 
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Efeito anti-inflamatório do peptídeo RALF (Rapid Alkalinization Factor) 

Júlia de Andrade Figueiredo 
Unidade Acadêmica: Programa de Pós Graduação em Ciências Genômicas e Biotecnologia 
Instituição: UCB 
Orientador (a): Octavio Luiz Franco 

Introdução: O processo inflamatório consiste em um mecanismo de defesa do organismo a uma invasão de microrganismos patogênicos 
caracterizado por rubor, tumor, calor, dor e perda de função do órgão ou tecido inflamado. A inflamação está presente em diversas 
doenças que acometem os seres humanos. Assim a busca pelo controle desse processo é importante para a criação de tratamentos. Sabe-
se que o neutrófilo pode ser o primeiro tipo celular que migra para o sitio inflamatório atuando na fase inicial da resposta inflamatória e o 
aumento do número de neutrófilos costuma indicar processos inflamatórios. O RALF (Rapid Alkalinization Factor) é um peptídeo de 
sinalização ubíquo no reino vegetal e que está envolvido com a expansão celular, mas o qual não possui sua função farmacológica bem 
elucida. Estudos prévios em nosso laboratório demonstram que o peptídeo RALF interage com células de mamíferos e possui potencial 
ação anti-inflamatória. 

Metodologia: Utilizou-se camundongos Balb-c pesando 18-22g do biotério da UCB para realização do protocolo de migração de neutrófilos 
para cavidade peritoneal de camundongos. Para avaliação da atividade anti-inflamatória os animais (n=5) foram pré-tratados com o 
peptídeo recombinante RALF19 em diferentes doses (1, 5 e 10µg s.c) e submetidos ao estímulo inflamatório (Tioglicolato 4% ou 
carragenina 1mg, i.p.) após 15 min do tratamento. O grupo controle negativo foi tratado com salina 0,9%(i.p.). Após 6 h do estímulo os 
animais foram eutanasiados com aprofundamento de anestesia com ketamina (150 mg.kg-1) e xylazina(7,5 mg.kg-1). A migração de 
neutrófilos para a cavidade peritoneal foi avaliada por meio da coleta do exudato com salina/EDTA (5%). A contagem total foi realizada em 
câmara de Neubauer e a contagem diferencial por meio de esfregaços sendo coradas e analisadas em microscópio óptico por meio da 
objetiva de imersão (1000 vezes). Os resultados foram expressos em n° de neutrófilos X 106.mL-1. 

Resultados: O resultado médio de células foi para o grupo RALF 30 3,16 106 totais, 1,44 106 neutrófilos, 1,43 106 linfócitos e 0,32 106 
eusinófilos; o grupo RALF 10 3,45 106  totais, 1,44 106 neutrófilos, 1,58 106 linfócitos e 0,37 106 eusinófilos; o grupo RALF 5 3,6 106  totais, 
1,16 106 neutrófilos, 2,14 106 linfócitos e 0,28 106 eusinófilos; grupo salina 2,16 106  totais, 0,08 106 neutrófilos, 1,56 106 linfócitos e 0,35 
106  eusinófilos; grupo tioglicolato 3,66 106  totais, 0,32 106 neutrófilos, 2,72 106 linfócitos e 0,70 106  eusinófilos. Outro experimento 
indicou para o grupo RALF 10 6,2 106 totais, 3,52 106 neutrófilos, linfócitos 2,61 106 e 0,038 106 eusinófilos; grupo Deaxametasona 2,16 
106 totais, 1,03 106 neutrófilos, 1,02 106 linfócitos e 0,032 106 eusinófilos; grupo salina 2,99 106 totais, 0,07 106 neutrófilos, 2,88 106 
linfócitos e 0,01 106 eusinófilos; grupo carragenina 2,79 106 totais, 0,97 106 neutrófilos, 1,94 106 linfócitos e 0,04 106 eusinófilos 

Conclusão: Os experimentos realizados indicaram um real efeito do peptídeo RALF como anti-inflamatório. Contudo como só dois dos 
experimentos tiveram todos os seus dados válidos é preciso que mais experimentos sejam realizados para se ter um maior entendimento e 
compreensão desse efeito gerado pelo RALF. 

Palavras-Chave: camundongo; efeito anti-inflamatório; peptídeos 

Colaboradores: Susana Elisa Moreno; Universidade Católica de Brasília; CAPES 

 

  



 

  293   

Vol. 2 

 
Efeito do consumo do tucum-do-cerrado (Bactris setosa Mart.) no dano oxidativo a lipídeos em ratos 

induzidos ao envelhecimento por suplementação com ferro 

Julia Lima de Alencar Barbosa 
Unidade Acadêmica: Departamento de Nutrição 
Instituição: UnB 
Orientador (a): SANDRA FERNANDES ARRUDA 

Introdução: O envelhecimento é um processo lento e contínuo, caracterizado pela diminuição progressiva na função celular, resultante do 
progressivo acúmulo de danos oxidativos produzidos por radicais livres no decorrer da vida. O ferro, apesar de associado a importantes 
funções biológicas, quando em excesso, pode catalisar reações de geração de radicais livres e consequentemente acelerar o processo do 
envelhecimento. A capacidade dos compostos fitoquímicos, presentes em frutas e hortaliças, atuarem como antioxidantes, bem como a 
capacidade de regular a expressão de genes antioxidantes, parece retardar o envelhecimento e comorbidades associadas à idade. Estudos 
recentes identificaram o tucum-do-cerrado (Bactris setosa Mart) como um fruto com alto teor de compostos fitoquímicos e alta 
capacidade antioxidante in vitro e in vivo. O presente estudo avaliou o efeito do consumo de tucum-do-cerrado nos danos oxidativos a 
lipídeos em ratos induzidos ao envelhecimento por suplementação com ferro. 

Metodologia: 32 ratos Wistar machos foram alocados em 4 grupos experimentais (8 ratos/grupo) e tratados por 12 semanas com as dietas: 
controle (CT: dieta AIN-93G), +Ferro (+Fe: dieta AIN-93G + 350 mg Fe/kg dieta), tucum-do-cerrado (Tuc: dieta AIN-93G + 150 g tucum-do-
cerrado/kg dieta) e tucum-do-cerrado + ferro (Tuc+Fe: dieta AIN-93G + 150g tucum-do-cerrado/kg dieta + 350mg Fe/kg dieta). O fígado, o 
baço, o intestino e o rim foram removidos e os seguintes parâmetros foram determinados: concentração de ferro, por espectroscopia de 
emissão atômica, níveis de peroxidação lipídica pela dosagem de malondialdeído (MDA) por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência, e os 
níveis de proteínas carboniladas por espectrofotometria. O RNA total do rim foi extraído, o cDNA sintetizado e os níveis de mRNA de 
Smp30 determinados por reação em cadeia de polimerase em tempo real (qRT-PCR). Os dados foram analisados utilizando-se o teste t-
student para amostras independentes, com nível de significância p<0,05. 

Resultados: A adição de tucum-do-cerrado (Tuc) à dieta não alterou os níveis de ferro e danos oxidativos nos tecidos, comparado ao grupo 
CT. A suplementação de ferro (+Fe) aumentou a concentração de ferro no fígado, baço e intestino comparado ao grupo CT (p=0,007, 
<0,001 e 0,001, respectivamente), e a adição de tucum-do-cerrado à dieta suplementada com ferro (Tuc+Fe) não alterou a concentração de 
ferro nesses órgãos, comparado ao grupo +Fe. O grupo +Fe apresentou aumento marginal de danos oxidativos a lipídeos no fígado, em 
relação ao grupo CT (p=0,057). No intestino houve um aumento na concentração de carbonil no grupo +Fe em relação ao grupo CT 
(p=0,001). A adição de tucum-do-cerrado à dieta suplementada com ferro (Tuc+Fe) diminuiu o dano oxidativo a proteína no intestino 
(p=0,039) e os danos oxidativos a lipídeos no fígado e no rim, comparado ao grupo +Fe (p=0,049 e 0,001, respectivamente), embora os 
grupos tenham concentrações de ferro semelhantes. 

Conclusão: O consumo de tucum-do-cerrado parece ter efeito protetor contra o estresse oxidativo induzido por ferro, embora não tenha 
alterado a concentração total de ferro nos tecidos. Esses resultados sugerem que o tucum-do-cerrado pode exercer um efeito quelante de 
ferro nos tecidos, diminuindo a disponibilidade de ferro livre no tecido e consequentemente a catalise de reações de oxidação, mas não 
alterando a concentração total de ferro. 

Palavras-Chave: envelhecimento, estresse oxidativo, tucum-do-cerrado, ferro. 
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Indústria Cultural: outras perspectivas sociológicas 

Julia Moana Ferreira da Nobrega 
Unidade Acadêmica: Departamento de Artes Visuais 
Instituição: UnB 
Orientador (a): LUISA GÜNTHER ROSA 

Introdução: Esse artigo busca propor uma reflexão sobre formas anteriores de produção e consumo do artístico, comparando-as com as 
críticas que permeiam o termo “indústria cultural’, elaborado por Theodor W. Adorno e Horkheimer, pensadores da Escola de Frankfurt. O 
termo critica a arte proposta no período entre-guerras|pós-guerra como essencialmente comercial. Assim, a pesquisa procura também 
uma perspectiva mais ampla a partir da análise de outros pensadores dessa escola, de modo a compreender o contexto em que se 
inseriam. A partir dessas comparações, a pesquisa aponta algumas das problemáticas propostas pela discussão em torno da “indústria 
cultural” como recorrentes em períodos da arte anteriores a criação do termo, cogitando que não seriam de todo negativas como sugerem. 

Metodologia: Ao longo da pesquisa foi realizado um levantamento bibliográfico no intuito de promover um mapeamento das principais 
vertentes de uma literatura sociológic e como esta dialogo com a história e a teoria de arte.  O Barroco foi o principal movimento que 
escolhi para fazer essas comparações, pois acredito que ele se aproxima fortemente da arte contemporânea. Se usarmos como base a 
história da arte tradicional que é linear, hieraquizada e categorizada, entenderemos os movimentos da seguinte forma: 
ascensão/decadência, luz/trevas, razão/sentimento, etc. Sempre encaixadas em extremos. Essa história da arte é profundamente 
excludente e acredito que esteja ultrapassada, mas a considerarei como base para esse estudo em particular. 

Resultados: O ponto principal do artigo é a indústria e o quanto ela influencia o universo artístico. Talvez o que eu fale aqui pareça óbvio, 
mas há muito tempo, na história da arte, os artistas tercerizavam suas produções. Os grandes ateliês de artistas renomados eram cheios de 
jovens aprendizes sedentos por conhecimento que buscavam aprimorar suas técnicas. Naturalmente fazia parte do desenvolvimento 
desses jovens a imitação da técnica de seus respectivos mestres. Ali, em muitos quadros, o artista planejava o que pretendia que fosse 
pintado, fazia um esboço e os aprendizes, sob a sua orientação, executavam a pintura no quadro. Porém, ainda assim, o quadro 
pertenceria ao mestre e seria assinado por ele. Esse nome tinha valor, peso. Ainda era a obra do artista e não necessariamente de quem a 
“executou”. O que temos aqui é uma pequena estrutura similar ao sistema de fábrica, de produção segmentada, de indústria. 

Conclusão: Busquei fazer um paralelo entre as duras críticas à arte contemporânea e a arte canônica. Acredito que em diferentes 
momentos históricos a arte contemporânea de um mesmo momento foi criticada, também por incompreensão. Neste sentido, a história 
da arte estende uma dimensão de reflexão que vai para além de funções mercadológicas do artístico ou modos de consumo do estético. 
Adorno escreve sobre seu próprio tempo, e a todos os teóricos recai a impossibilidade de um afastamento histórico. Pode-se teorizar sobre 
o contemporâneo, porém, o entendimento sintetizado de um movimento artístico só é possível a partir do distanciamento. Ao mesmo 
tempo, ao escolher pensar sobre o Barroco, passou-se tempo demais e o olhar apresenta um olhar que é privilegiado. 

Palavras-Chave: Indústria Cultural, Barroco, Arte Contemporânea 
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Estudo da recorrência de fogo no Parque Nacional da Chapada Diamantina (BA) a partir de séries 

temporais de imagens MODIS 

Júlia Oliveira Braga 
Unidade Acadêmica: Departamento de Geografia 
Instituição: UnB 
Orientador (a): OSMAR ABILIO DE CARVALHO JUNIOR 

Introdução: Muitos avanços no monitoramento do fogo ocorreram com o advento de séries temporais de sensores ópticos orbitais, que 
realizam medições das características radiativas de dosséis a partir de imagens de um mesmo local em diferentes períodos. A natureza 
contínua dos dados espectrais no tempo permite desenvolver estudos envolvendo as variações fenológicas e eventos de queimadas. Neste 
propósito, as imagens do sensor MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) mostram-se adequadas para a realização de 
estudos temporais. Este sensor foi desenvolvido pela NASA (National Aeronautics and Space Administration) sendo lançado a bordo das 
plataformas TERRA e AQUA, no ano de 1999 e 2002, respectivamente, obtendo um recobrimento global e contínuo diariamente, com 
resoluções espaciais variadas. O presente estudo possui como objetivo analisar os eventos de fogo no Parque Nacional da Chapada 
Diamantina a partir de séries temporais do sensor MODIS. O Parque foi criado em 1985, pelo Decreto nº 9 

Metodologia: A metodologia deste trabalho considera as etapas definidas por Carvalho Junior et al (2015): (a) obtenção das imagens e a 
separação por bandas, (b) elaboração do índice NBR (Normalized Burn Ratio), (c) tratamento do ruído por meio da aplicação dos filtros de 
mediana e do método Savitzky-Golay, (d) normalização das curvas temporais utilizando o z-score, (e) identificação das áreas queimadas a 
partir de um valor limite na curva normalizada. As imagens utilizadas foram os dados MODIS referente às composições de 8 dias, 
considerando um período de 10 anos. As imagens de cada banda foram separadas e empilhadas em ordem temporal, obtendo assim o 
cubo em três dimensões. O índice NBR foi calculado a partir da banda 2 (resolução de 250 metros) e da banda 7 (resolução de 500 metros 
reasampled a 250 metros). As curvas temporais foram normalizadas pelo método z-score, obtendo curvas com médias igual a zero e desvio 
padrão igual a 1. O valor limite para a detecção das áreas queimadas foi determinada 

Resultados: O tratamento de ruído apresentou um bom resultado para a maior parte do ano, no entanto alguns poucos meses devido à 
alta concentração de nuvens mantiveram ainda uma elevada porcentagem de ruído. Apesar desta limitação, a grande parte da série 
temporal permitiu identificar as áreas queimadas na área de estudo. Devido à presença de diferentes formações vegetais dentro do 
parque, o procedimento de normalização pelo z-score permitiu uma melhor delimitação das áreas queimadas. Uma comparação visual com 
as imagens da série Landsat evidenciou a capacidade de detecção dos eventos de fogo pelo sensor MODIS. Os resultados foram relevantes 
para descrever o padrão de fogo dentro do Parque Nacional de Diamantina. 

Conclusão: O mapeamento dos ciclos de fogo é uma importante informação sobre a dinâmica dos ecossistemas e padrões de vegetação. 
Uma das mais importantes técnicas para o monitoramento do fogo é o emprego de informações de sensoriamento remoto. O presente 
trabalho realiza a detecção de áreas queimadas a partir de séries temporais NBR-MODIS previamente normalizadas pelo z-score. Esta 
metodologia apresentou resultados relevantes para descrever o comportamento dos eventos de fogo na região de estudo, similarmente 
aos obtidos no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (Carvalho Júnior et al 2015). Estudos complementares podem ser realizados 
para a obtenção de uma melhor filtragem das séries temporais. 

Palavras-Chave: processamento digital de imagem, sensoriamento remoto, eventos de fogo, análise multitemporal, áreas preservadas. 
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Mulheres latino-americanas em luta por direitos: aproximações entre o Projeto Promotoras Legais 

Populares do Distrito Federal e o pensamento feminista latino-americano. 

Juliana Barbosa da Costa 
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Orientador (a): JOSE GERALDO DE SOUSA JUNIOR 

Introdução: Este trabalho aborda a luta das mulheres latino-americanas por direitos com um recorte nas aproximações entre o projeto 
Promotoras Legais Populares do Distrito Federal e os feminismos latino-americanos. Esta pesquisa foi construída com base na crítica às 
estruturas modernas de poder universalizantes, propostas como neutras. Os feminismos latino-americanos são apresentados como uma 
crítica para desconstruir o racismo e o eurocentrismo presentes na análise dos feminismos clássicos. As PLPs/DF realizam uma atividade 
política e social cada vez mais importante, e os feminismos latino-americanos mostram-se como um instrumento teórico e prático para 
desconstruir a exclusão histórica das mulheres de grupos étnicos ou raciais marginalizadas, inclusive dentro do próprio feminismo. A 
aproximação das diversas lutas feministas que vêm ocorrendo na América Latina, mesmo muitas vezes em disputa, é a riqueza atual de 
expressão de lutas por direitos na região. 

Metodologia: A pesquisa foi desenvolvida por meio de revisão bibliográfica e das minhas vivências como participante do projeto PLPs/DF, 
em 2013, e coordenadora em 2014. Pelo fato de a pesquisa defender uma epistemologia popular feminista, a princípio, pensei em adotar 
toda a escrita no feminino para destacar o protagonismo das mulheres, no entanto, as estruturas abordadas ao longo do trabalho, como 
colonialidade, direito, produção de saber, sempre foram protagonizadas por homens. Dessa forma, decidi utilizar em muitas passagens a 
linguagem binária, mesmo com todas suas limitações, ao organizar o mundo de maneira limitada às construções de feminino e masculino. 
Quando quis destacar a experiência e o protagonismo das mulheres, a linguagem utilizada foi no feminino. Também me inclui algumas 
vezes em momentos de fala como sujeita, pois senti que não poderia escrever somente na terceira pessoa. 

Resultados: As PLPs/DF há 10 anos vêm se afirmando como um espaço físico e simbólico de fortalecimento, promoção de direitos e 
diálogos entre mulheres, para a construção de um direito em que as vozes femininas tenham alcance. A crítica às teorias clássicas 
feministas, para desconstruir o racismo e o eurocentrismo, encontra lugar nesse espaço de discussões. Por ser um espaço aberto ao 
diálogo, mulheres oriundas de contextos diversos dialogam, questionam, enfrentam-se, convergem, empoderam-se. Os feminismos latino-
americanos mostram-se como um instrumento teórico e prático para tentar dar conta desta exclusão histórica, elaborando uma crítica 
para desconstruir o racismo e o eurocentrismo presentes na análise dos feminismos clássicos. Os feminismos, como pensamento crítico e 
proveniente de contextos diversos, precisam ser entendidos em contraposição à perspectiva da colonialidade e do paradigma da 
modernidade. 

Conclusão: O discurso jurídico está sendo reconstruídos pelas mulheres latino-americanas, ao apropriar-se dele como um instrumento de 
transformação de suas realidades, no combate às desigualdades. Além de usá-lo para desmontar os modos em que o racismo e o sexismo 
se potencializam na América Latina. As ideias feministas e o direito, apesar de afinadas com as estruturas ocidentais e os seus vários 
predicados de opressão, podem ser utilizados como ferramentas para transformações possíveis de libertação, pois opressoras[es] e 
oprimidas[os] libertam-se em conjunto. As mulheres da América Latina e Caribe realizam uma atividade política e social cada vez mais 
importante e a riqueza atual dos feminismos latino-americanos, incluindo as PLPs/DF, é o turbilhão de diversidades e especificidades que 
vem surgimento de outras expressões de mobilizações de mulheres, em que articulam suas lutas contra conjuntos de exclusões e 
contradições específicos. 
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APRENDIZAGEM LÚDICA EM CRIANÇAS HOSPITALIZADAS. 

Juliana Campos Tavares de Sousa 
Unidade Acadêmica: Departamento de Métodos e Técnicas 
Instituição: UnB 
Orientador (a): OTILIA MARIA ALVES DA NOBREGA ALBERTO DANTAS 

Introdução: O interesse em investigar as possibilidades de aprendizagem lúdica em crianças hospitalizadas em ambiente hospitalar do 
Distrito Federal partiu da formação do pedagogo proposta no currículo do curso de Pedagogia ofertado pela UnB/FE. Ali, o futuro 
pedagogo/professor, tem acesso as mais variadas formas de atuação. Com o mergulho na formação, o cursista tem acesso a disciplinas 
teórico-práticas que abordam sobre a Pedagogia Hospitalar, conduzindo os cursistas a conhecer e vivenciar, por meio de estágio 
supervisionado, o cotidiano dos principais hospitais públicos do DF. Aliada a esta disciplina, encontramos disciplinas importantes que nos 
aguçaram a curiosidade em saber se é possível e como ocorre a aprendizagem lúdica em ambiente hospitalar.  O estudo apresenta como 
finalidade compreender a importância do lúdico como estratégia de aprendizagem de crianças hospitalizadas. 

Metodologia: A pesquisa de intervenção ocorreu no Hospital Universitário de Brasília durante o segundo semestre de 2014. Ali vivenciou-
se o estágio de Pedagogia Hospitalar onde coletamos dados diversos de médicos, enfermeiros, professores-alfabetizadores, alunos e seus 
familiares no intuito de conhecer um pouco do cotidiano daquele ambiente e atender ao objetivo da pesquisa. Também realizamos 
observações participantes do desempenho das crianças hospitalizadas, registrando-se através de “Diário de Bordo”, todas as observações e 
práticas ali desenvolvidas.  A pesquisa, de caráter qualitativo, adentrou na vivência daquele ambiente hospitalar com vistas à aprender os 
métodos que o pedagogo pode utilizar para a aprendizagem lúdica de crianças hospitalizadas para que não tenham a sua vida escolar 
adiada ou interrompida. Experimentar estes métodos aprendidos durante a formação em Pedagogia para desenvolver com aquelas 
crianças foi a nossa meta. 

Resultados: No Brasil a Classe Hospitalar surgiu no Rio de Janeiro em Agosto de 1950. Ainda na década de 50 foi criada a primeira classe 
hospitalar em São Paulo. Em 1960, o número de professores era de apenas quatro e não possuíam vínculo com a Secretaria de Educação 
do Estado. No dia 15 de Outubro de 1987 foi inaugurada a escola Schwester Heine, instalada na ala pediátrica do Hospital do Câncer, em 
São Paulo.  A Classe Hospitalar vem aos poucos ganhando seu espaço na sociedade. De acordo com o Censo Escolar de 2006 havia 279 
classes hospitalares públicas no Brasil sendo 160 Estaduais e 119 Municipais. O lúdico foi o motivador dos processos de ensino e 
aprendizagem desenvolvidos naquele ambiente. Sem a brinquedoteca, o trabalho do Pedagogo hospitalar torna-se-ia desencantador. 
Assim, pelo lúdico a criança demonstra aprender significativa e ludicamente. O jogo predominou na prática da professora. 

Conclusão: Neste trabalho nos propúnhamos como objetivo geral Compreender a importância do lúdico como estratégia de aprendizagem 
de crianças hospitalizadas. Para responde-lo delimitamos a pesquisa em três objetivos específicos. O primeiro pretendeu explorar as 
estratégias de ensino preferidas pelas crianças hospitalizadas. Verificamos que estas crianças preferem os jogos e as brincadeiras. A 
pedagoga estagiária aproveitava este interesse generalizado para desenvolver práticas de ensino tomando como estratégias o uso didático 
de alguns jogos oportunizando a estas crianças o contato mais próximo com o conhecimento e minimizando o sofrimento pela doença.  O 
segundo objetivo específico visou verificar as principais dificuldades de aprendizagem das crianças. Constatamos que Matemática e Língua 
Portuguesa são as disciplinas que possuem mais dificuldades. Constatada esta dificuldade tratou-se de proceder atividades que 
contemplassem o estudo de conteúdos referentes a estas disciplinas. 

Palavras-Chave: Pedagogia hospitalar, aprendizagem lúdica. processos de ensino e aprendizagem. 
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Análise atual dos instrumentos internacionais referentes à subtração internacional de crianças sob a 

ótica da cooperação internacional 

Juliana Coelho Medina 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Direito 
Instituição: UnB 
Orientador (a): INEZ LOPES MATOS CARNEIRO DE FARIAS 

Introdução: O presente projeto de pesquisa surgiu a partir do interesse e necessidade de se conhecer mais a fundo os casos de sequestro 
internacional de crianças e a posição brasileira de forma a desenvolver a cooperação internacional. Este trabalho analisou a subtração 
internacional de menores sob a ótica da Convenção de Haia de 1980, que é o documento base de todos os processos relacionados à 
subtração internacional de menores. Foram analisados casos envolvendo a Autoridade Central, a entidade responsável por todos os 
trâmites envolvendo a questão, sendo o melhor interesse do menor o objetivo basilar. Os estudos desenvolvidos nesse projeto 
demonstram que a cooperação internacional constitui como importante ferramenta a  promoção da defesa do melhor interesse do menor. 
Para o levantamento dos dados, foi realizada uma parceria com a Autoridade Central Administrativa Federal (ACAF), e foram feitas 
pesquisas no site do Superior Tribunal Federal (STF). 

Metodologia: Para a realização do trabalho, houve uma revisão bibliográfica quanto ao tema da subtração internacional de crianças de 
forma a servir de base para a análise para embasar as análises das informações coletados juntamente à ACAF brasileira e no site do STF.  A 
parceria com a ACAF, órgão responsável pelo cumprimento das obrigações impostas pelas diversas Convenções das quais o Brasil faz parte, 
tornou possível o levantamento dos casos mais recentes em que o país atua, seja passiva ou ativamente, nos pedidos de cooperação 
internacional no âmbito da Convenção de Haia. A catalogação dos casos também facilitou o mapeamento dos principais países com os 
quais o Brasil possui pedidos de cooperação, assim como o tempo médio de tramitação, e também o objeto de tais pedidos, bem como o 
nível de parentesco envolvido na relação dos responsáveis pela subtração ou retenção das crianças. Foram analisados também na esfera 
administrativa os argumentos dos quais a ACAF se utiliza de forma a embasar ou rej 

Resultados: Ao analisar os casos levantados na pesquisa realizada na ACAF, é possível concluir que, dentre os países com os quais o Brasil 
exerce cooperação, Portugal é o que possui maior número de pedidos, quer seja passiva ou ativamente. Logo após Portugal, Estados 
Unidos, Itália e Inglaterra são os que possuem mais casos. É possível perceber que o Brasil atua de forma mais passiva nos casos de 
cooperação internacional, isto é, o pedido de cooperação parte de outros países de forma a conseguir o retorno da criança ao país do 
requerente, ou ainda a concessão de direito de visitas à criança que se encontra no Brasil. De uma forma geral, o retorno da criança ao país 
de residência habitual é o objetivo predominante, sendo o caso mais constante aquele em que as mães atam como taking parents, e os 
pais como left-behind parents. O tempo de tramitação não possui um número definido, porém há uma média de cerca de um ano. 

Conclusão: A partir da análise dos casos do STF, é possível concluir que acima de tudo, o Brasil busca a cooperação com os países em que 
possui um convênio internacional, de forma a conciliar também o melhor interesse do menor. Desta forma, ainda que a restituição da 
criança não seja possível, o Brasil fornece como outra opção viável o direito de visita ao genitor que foi negado o direito de guarda. Os 
resultados da pesquisa permitem concluir também que a ACAF exerce função administrativa primordial no que tange à cooperação 
internacional com base na Convenção de Haia de 1980, ao mesmo tempo colaborando com a Interpol e a Advocacia-Geral da União de 
forma a assegurar o devido retorno da criança ao país em que possui a sua residência habitual ou de forma a garantir o contato entre a 
criança e o outro genitor. De forma contrária, à ACAF também cabe a negação dos pedidos de cooperação, de forma mais contundente os 
casos em que há riscos à vida e bem-estar da criança no país de residência habitual, 

Palavras-Chave: Autoridade Central Administrativa Federal, Convenção de Haia, Sequestro Internacional, Subtração de Crianças, Superior 
Tribunal Federal. 
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Desenvolvimento de nanopartículas contendo oxaliplatina para tratamento localizado de tumores de 

cabeça e pescoço 

Juliana Faria Campos 
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade da Ceilândia 
Instituição: UnB 
Orientador (a): CAMILA ALVES AREDA 

Introdução: O Câncer de cabeça e pescoço descreve tumores malignos da região anatômica incluindo a cavidade oral, faringe e laringe. É 
uma doença de grande incidência e tem como principais fatores de risco o fumo e o álcool (ALVARENGA ET AL.,2008).  As nanopartículas de 
PLGA contendo oxaliplatina tem grande relevância na utilização de fármacos anticancerígenos (Schaffazick et al., 2003), pelas suas 
perspectivas farmacológicas trazendo assim grandes benefícios. As propriedades químicas e físicas da Oxaliplatina são importantes para  
entender melhor sua aplicação, sendo ela hidrofílica . Ela sofre rápida transformação não enzimática em composto reativo, complicando 
assim seu perfil farmacocinético (Alcindor T. & Beauger N. 2011). 

Metodologia: O método foi dupla emulsificação por difusão de solventes, adaptado por método já usado (Cohen-Sela et.al., 2009), que 
consiste na incorporação de Oxaliplatina por dispersão na fase aquosa que posteriormente vai constituir a fase interna de emulsão múltipla 
A/O/A (Souto, Severino & Santana,2012). Sendo necessário adicionar um tensoativo (pluoronic F68) na fase orgânica da primeira emulsão 
A/O para aumentar a estabilidade. Emulsionou 10mg de Oxalipatina cuja contenção é de 5mg/ml mais 3ml de acetato de etila (EtAc). 
Depois adicionou 0,09mg de PLGA mais 0,09mg de pluoronic. Posteriormente juntou a emulsão com 10ml de água destilada mais 20 mg de 
cloreto de cálcio. Submeteu a solução em um sonificador por 90 segundos com 50% de amplitude em banho de gelo. Levou-se ao 
rotoevaporador para evaporar o EtAc.  A caracterização físico-química foi analisada pelo Zetasizer Nano da Malvern, para medição de 
tamanho de nanopartícula e potencial zeta. 

Resultados: As amostras foram feitas em triplicata (PLGA-1, PLGA-2 e PLGA-3) e as medidas na diluição de 100, 50 e 10 vezes (100x, 50x, 
10x). Os resultados encontrados foram: PLGA-1 106,5nm (100x), 108,3nm (50x) e 111,6nm (10X), PLGA-2 107,0nm (100x), 107,8nm (50x) e 
111,1nm (10X) e PLGA-3 106,8nm (100x), 106,8nm (50x) e 108,1nm (10X). Não houve variação significativa de tamanho entre as diferentes 
amostras e entre as diferentes diluições empregadas na análise. As partículas foram tiveram como resultado um tamanho médio de 108,22 
± 1,88 nm, demonstrando que as partículas obtidas são consideradas nanopartículas. O potencial zeta, que reflete o potencial de cargas na 
superfície das partículas, resultou em um valor de 4,33 mV. O valor mediano de cargas na superfície da partícula é baixo, mas por se 
tratarem de nanopartículas, reflete baixa tendência de agregação quando em suspensão. 

Conclusão: Sistema de liberação controlada e/ou sustentada de agentes terapêuticos vem se tornando uma alternativa atrativa para 
doenças que possuem tratamento farmacológico inespecífico e com alta frequência de reações adversas graves. Assim, a nanotecnologia 
possui potencial para revolucionar a terapêutica do câncer. As partículas obtidas neste projeto, pelo método de dupla emulsificação por 
difusão de solventes tiveram diâmetros que as classificam como nanopartículas, de acordo com Portaria nº993/ANVISA de 10 de junho de 
2013 e com outros estudos (Schaffazick et al. 2003). Não houve variação significativa do tamanho das partículas nas diferentes amostras, 
nem nas diferentes diluições testadas. Foi identificado que para nanopartículas, o potencial zeta está baixo, mas dentro do normal, pelo 
tamanho muito reduzido, não aglomeram tanto quanto partículas maiores. 
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Arte e política na corte de Dom João VI – o “exílio” neoclássico de Nicolas-Antoine Taunay 

Juliana Insua Vazquez de Sa 
Unidade Acadêmica: Instituto de Artes 
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Orientador (a): MARCELO MARI 

Introdução: O século XIX esteve marcado por grandes mudanças de pensamentos e atitudes referentes à política, ocasionando em crises 
nas quais a arte estava inclusa, o que tornou as viagens de pintores, escultores, arquitetos, cientistas e trabalhadores qualificados em 
outros ofícios, muito mais frequentes, principalmente para locais de constante desenvolvimento populacional e interno, como a colônia 
portuguesa, o Brasil. Facilitado deste modo pela abertura dos portos ao comércio estrangeiro e pela proposta articulada entre franceses e 
portugueses referentes à criação de uma “Escola Real de ciências, artes e ofícios”, na qual artistas e outros profissionais lecionariam e 
implicariam no progresso da colônia, coincidindo com os objetivos de Dom João VI. Concluindo assim, em uma “missão artística francesa”, 
realizada no ano de 1816, aonde veio artistas como Nicolas-Antoine Taunay (1755-1830), pintor, membro do Instituto de França, entre 
outros nomes qualificados como importantes. Deste modo, o trabalh 

Metodologia: Esta pesquisa implica-se no real objetivo da “missão artística francesa” e nas relações que envolveram a política e os 
estrangeiros que vieram com o propósito de criar uma Escola de Belas Artes. Para tal, foram utilizados artigos científicos, livros e textos que 
trataram dos assuntos expostos. 

Resultados: Com esta pesquisa houve a possibilidade de identificar as relações confusas nas quais a “missão artística francesa” foi 
estabelecida na colônia portuguesa e com ela os trabalhos feitos por Nicolas-Antoine Taunay e os seus propósitos perante a criação de 
uma Escola de Belas Artes no Brasil. 

Conclusão: Identifica-se um conflito perante a vinda da missão artística francesa e sobre o convite realizado por Dom João VI para a 
formação de uma Escola de Belas Artes no Brasil. Constatando em uma viagem promovida pelos os próprios franceses, após o fim da 
Revolução Francesa e do império de Napoleão Bonaparte, aproveitando da abertura dos portos ao comércio estrangeiro no Brasil, 
promovida pela corte portuguesa.  Executando dessa forma, um “exílio” francês em terras brasileiras, que acarretou em uma 
implementação artística e em um crescimento da colônia perante aos ensinamentos desses mestres. 

Palavras-Chave: “Missão artística francesa”, “Missão Francesa”, Dom João VI, Brasil, Colônia Portuguesa, Nicolas-Antoine Taunay. 
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Implementação e testes de um circuito digital combinacional evoluído geneticamente em FPGA 

Juliana Lemos Bento 
Unidade Acadêmica: Departamento de Ciência da Computação 
Instituição: UnB 
Orientador (a): MARCUS VINICIUS LAMAR 

Introdução: Desde a proposição da teoria evolucionista de Darwin, diversas áreas de estudo científico passaram a utilizá-la para a obtenção 
do melhor resultado a partir de uma condição inicial, incluindo-se a área de pesquisa computacional. Surge então a teoria dos algoritmos 
genéticos, que busca aplicar conceitos da evolução darwinista para problemas computacionais, teoria esta que parte da premissa de que os 
indivíduos de uma população são produtos de uma seleção natural imposta a eles. Dessa forma, um algoritmo genético assemelha-se à 
teoria de Darwin ao aplicar uma seleção (artificial) sobre uma população inicial gerada de forma aleatória, constituindo-se de uma 
ferramenta capaz de resolver inúmeros problemas de otimização. O projeto de pesquisa descrito tem como objetivo evoluir um circuito 
digital implementado em Verilog sobre o kit de desenvolvimento Cyclone Altera DE-2. 

Metodologia: O problema de otimização sobre qual este trabalho foi construído consiste na obtenção de determinados bits de saída para 
entradas definidas por um usuário através de chaves de seleção na FPGA. Para a generalização do circuito, que deve resolver quaisquer 
combinações de entrada/saída desejadas, a tabela-verdade deste são parâmetros que podem ser modificados sem prejudicar o 
funcionamento do algoritmo. A partir da problemática descrita, implementou-se um circuito combinacional que realiza operações 
arbitrárias com bits através do uso de multiplexadores.  Utilizando-se conceitos provenientes da teoria dos algoritmos genéticos pode-se 
evoluir o circuito implementado. Mais especificamente, o algoritmo aplica os seguintes passos sobre uma população inicial: avaliação e 
ordenamento desta de acordo com uma função de fitness, cruzamento dos mais aptos e mutação. Portanto, a cada iteração realizada, 
espera-se que a população esteja mais apta que a anterior, ou, no mínimo, seja de mesma aptidão. 

Resultados: Através da análise dos resultados do circuito genético implementado, verificou-se que a adequação de um indivíduo à resposta 
esperada está diretamente ligada à função de fitness escolhida. Uma vez definida esta função, o erro em relação à resposta exata pode ser 
minimizado a valores razoáveis. Ainda, a convergência do algoritmo está condicionada à implementação de cruzamento utilizada e à taxa 
de mutação aplicadas à população. Um algoritmo genético está sujeito a uma convergência prematura ao encontrar um ponto ótimo local 
para a solução desejada. Esta situação ocorre quando o algoritmo encontra um ponto ótimo local para o problema de otimização e não 
consegue evoluir devido à propagação das características do melhor indivíduo conjuntamente com a ausência de gerações de filhos mais 
aptos. Observou-se que este fator deve ser minimizado a fim de que o circuito apresente resultados ainda mais próximos aos desejados. 

Conclusão: Através da implementação de um algoritmo genético que visa a evolução de um circuito combinacional, obteve-se indivíduos 
razoavelmente aptos para a função desejada. A tabela verdade esperada para o circuito foi próxima da real, retificando a aplicação e 
funcionamento de algoritmos evolutivos para a minimização de erros. 
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Eficácia do ozônio como agente fungicida em grãos de amendoim 
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Orientador (a): ERNANDES RODRIGUES DE ALENCAR 

Introdução: Uma das principais características do amendoim é seu alto valor nutricional, e é uma importante fonte de óleo e proteína 
vegetal. Entretanto, os grãos de amendoim são substratos ideais para o desenvolvimento de fungos, que, além de causar degradação dos 
nutrientes, podem produzir as aflatoxinas, metabólitos secundários tóxicos aos homens e animais. Uma alternativa que vem sendo 
apresentada para a prevenção e o controle de contaminação de alimentos por aflatoxinas é o gás ozônio. O ozônio pode evitar e/ou inibir o 
desenvolvimento dos fungos potencialmente aflatoxigênicos e, consequentemente, diminuir o risco de produção de aflatoxinas. Em vista 
do exposto, objetivou-se com este trabalho avaliar o efeito fungicida do gás ozônio em grãos de amendoim em diferentes combinações de 
altura da coluna de grãos e período de exposição. 

Metodologia: Para a avaliação da capacidade do gás ozônio em controlar os fungos, incluindo aqueles potencialmente aflatoxigênicos A. 
flavus e A. parasiticus, o amendoim previamente infetado foi ozonizado em coluna cilíndrica de PVC. Inicialmente, as amostras de grãos de 
75 g foram acondicionadas em bolsas de organza e dispostas a 0, 0,25, 0,50 e 0,75 m na coluna preenchida de amendoim. As 
concentrações do ozônio utilizadas foram de 1.300 e 3.000 ppm, por períodos de exposição ao gás de 0, 3, 6, 9 e 12 horas. O experimento 
foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado, com esquema fatorial 2x4x5, sendo duas concentrações, quatros posições na 
coluna de grãos e cinco períodos de exposição, com três repetições. Foi realizada análise de variância a 5% de probabilidade e, 
posteriormente, análise de regressão. 

Resultados: Com relação a eficácia do ozônio como agente fungicida, não foi observado redução no percentual de grãos infectados quando 
se quantificou fungos totais em grãos de amendoim expostos ao gás ozônio nas concentrações de 1.300 e 3.000 ppm, nas diferentes 
combinações de altura da coluna de grãos e período de ozonização. O percentual de grãos de amendoim infectados pelas espécies A. flavus 
e A. parasiticus reduziu significativamente (p<0,05) em decorrência da interação entre concentração, altura da coluna de grãos e período 
de exposição gás. Houve tendência de redução no percentual de infecção interna mais acelerado na concentração de 3.000 ppm, nas 
camadas inferiores da coluna de grãos e à medida se que se elevou o período de ozonização. 

Conclusão: A partir dos resultados obtidos, nas condições adotadas no trabalho, pode-se concluir que a ozonização é capaz de inativar 
fungos potencialmente aflatoxigênicos, sendo esse processo mais rápido nas camadas mais próximas a base da coluna de grãos. 
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Introdução: Este trabalho tem como base a teoria sobre competência comunicativa de Celce-Murcia, contemplando não apenas aspectos 
lingüísticos, mas também tudo o que permeia uma boa e eficiente comunicação. O país analisado é o Paraguai, uma variedade do espanhol 
que nos permite uma vasta e proveitosa discussão sobre contatos de línguas. Um ponto relevante e que move as investigações deste 
trabalho são as influências diretas e indiretas do guarani (língua ameríndia) no espanhol paraguaio. O ensino de espanhol no Brasil ainda 
contempla como prioridade a variedade do espanhol europeu. Devido a isso uma futura comunicação dos alunos aprendizes dessa única 
variação pode ser comprometida. Visando uma boa comunicação dos nossos alunos com nativos, de qualquer que seja a variedade, 
pretendemos auxiliar o ensino de espanhol para brasileiros com a apresentação das variedades da língua alvo e as influências pertinentes 
para um aprendizado completo. 

Metodologia: Inicialmente fizemos um levantamento de influências em textos orais e escritos. Diante da dificuldade de percepção clara 
das influências do guarani procuramos conhecer melhor o funcionamento da língua guarani. As influências relevantes e que estão 
consolidadas na língua estão presentes não apenas em ocorrências informais, , mas também em textos formais. Por isso decidimos manter 
as análises em textos escritos e restringimos ao gênero de jornais on-line. O jornal é um ambiente que pede uma linguagem formal e 
partindo dessa regularidade tomamos a premissa de que mesmo em ambientes formais influências mais frequentes estariam presentes. 
Porém mesmo estando em um ambiente formal há seções que trabalham e abordam situações do cotidiano, e foi a estas seções que nos 
mantemos para a coleta dos dados. Com o fim das coletas separamos todas as análises nas categorias estabelecidas por Celce-Murcia. 
Criamos uma base de dados com as interferências, o significado na língua espanhola e o seu uso. 

Resultados: Percebemos que as influências do guarani estão geralmente ligadas a assuntos de caráter afetivo. Não apenas tais influências 
como a língua guarani em si são usadas em momentos e situações sentimentais. Muitas palavras e expressões idiomáticas trazem sentidos 
completos e que não possuem substituição na língua espanhola, o que torna o uso das influências ainda mais necessário na variedade do 
país. Os prefixos e sufixos são recorrentes nas influências e estão sempre ligados a palavras em espanhol. Nomes próprios também 
ocorrem com freqüência. A categoria que mais nos traz influências é a de competência lingüística principalmente no campo lexical. 
Entretanto os significados são reestruturados por fatores históricos culturais ou por acomodações linguísticas. Uma das dificuldades na 
catalogação dos dados foi o fato de muitas palavras e prefixos ou sufixos possuírem escritas distintas na língua Guarani. 

Conclusão: Com base em toda a pesquisa são notórias as dificuldades que serão encontradas por alunos de espanhol que não tenham 
conhecimento da variedade diatópica do Paraguai. Muitas dessas influências interferem na compreensão do espanhol paraguaio e na 
comunicação com os nativos dessa variedade, logo é importante que o ensino brasileiro apresente isso aos alunos. Outro fator agravante é 
o fato das influências do guarani serem usadas para expressarem sentimentos e não possuírem equivalentes em espanhol. Esta pesquisa 
traz um panorama introdutório sobre a situação do espanhol paraguaio. Pesquisas mais amplas e atualizações constantes são necessárias 
para que se possa auxiliar com precisão o ensino brasileiro de espanhol e até mesmo para nativos de outras variedades da língua 
espanhola. 

Palavras-Chave: influências, guarani, competência comunicativa, ensino, espanhol, variedade diatópica. 
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Efeito da utilização de polímero hidroretentor sobre o desenvolvimento e estabelecimento de mudas de 

Mogno Africano (Khaya ivorensis A. Chev.) 

Juliana Miranda de Oliveira 
Unidade Acadêmica: Departamento de Engenharia Florestal 
Instituição: UnB 
Orientador (a): ANDERSON MARCOS DE SOUZA 

Introdução: As florestas plantadas, em sua implementação nos meados dos anos 1960, tiveram seu desenvolvimento perto dos mercados 
consumidores e aos principais portos para escoamento da exportação. Mais recentemente, houve forte interiorização da espacialização do 
setor, sendo implantados grandes projetos industriais-florestais nas regiões Norte e Centro-Oeste (NETO et al, 2014). O mogno africano -
Khaya senegalensis-, é um caso de interiorização. Pinheiro et. al. (2011, apud FRANÇA, 2014, p.10) relatou que características como cor, 
desenho da grã e propriedades físicas e mecânicas do mogno africano, que satisfazem as exigências do mercado de madeiras para 
produtos sólidos, que é rigoroso e leva em consideração estética, durabilidade natural e resistência mecânica, motivaram o plantio da 
espécie no Brasil. O objetivo do presente trabalho é avaliar o incremento do desenvolvimento e estabelecimento de mudas de Khaya 
senegalensis em Mambaí-GO com diferentes tempos de plantio. 

Metodologia: O estudo foi realizado em plantios de Mogno Africano da empresa Ouro Verde Agronegócio, implantados em 2012 e 2013, 
na Fazenda Água Marinha I, Mambaí-GO. Em cada povoamento foram lançadas 3 parcelas aleatórias (32m x 32m), sendo mensurados 
diâmetro da base e altura, a cada 3 meses, em 3 avaliações. O experimento foi avaliado no delineamento em blocos com repetição, 
contendo 2 tratamentos (incrementos), mensuradas 3 repetições/tratamento com 64 indivíduos. O incremento em altura e diâmetro foi 
calculado através da taxa de incremento relativo (TCR), e o incremento de biomassa através do volume pela fórmula: V=D_base^2*H*0,4. 
A comparação das médias foi feita por análise de variância e a existência de diferença entre os pares de médias comprovadas por teste 
Tukey-Kramer ao nível de significância de 5% realizados no Software Assistat®. 

Resultados: Os valores médios dos incrementos de diâmetro na primeira avaliação (setembro/2014) no plantio de 2012, foram maiores no 
Bloco 2 (parcela 2), o mesmo se observou para altura e volume. Na segunda avaliação (dezembro/2014), o maior incremento de diâmetro 
foi observado no Bloco 1 (parcela 1), ocorrendo o mesmo para os parâmetros altura e volume. Nas duas medições os valores médios de 
incremento de diâmetro, altura e volume variaram respectivamente em 0.45 a 0.82cm, 0.10 a 0.38m, e 0.0002 a 0.0021m³. Os valores 
médios dos incrementos de diâmetro na primeira avaliação no plantio de 2013, foram maiores no Bloco 1, o mesmo se observou para 
altura e volume. Na segunda avaliação, os resultados encontrados foram idênticos aos da primeira avaliação. Nas duas medições os valores 
médios de incremento de diâmetro, altura e volume variaram respectivamente em 0.02 a 0.42cm, 0.0009 e 0.1097m, e 0 a 0.0006m³. 

Conclusão: Através do estudo realizado, pode-se observar que na área plantada em 2012, na primeira avaliação, a parcela que obteve 
melhores valores foi a Parcela 2, onde foram encontrados maiores incrementos de diâmetro, altura e volume. Na segunda avaliação os 
melhores valores foram encontrados na Parcela 1. Para a área plantada em 2013, tanto na primeira quanto na segunda avaliação, os 
melhores valores encontrados de incremento encontraram-se na Parcela 1. 

Palavras-Chave: Mogno africano, incremento, desenvolvimento de muda, estabelecimento de muda 
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Autoavaliação da performance comunicativa por jovens universitários antes e após treinamento 

fonoaudiológico 

Juliana Moura Alves Seixas 
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade da Ceilândia 
Instituição: UnB 
Orientador (a): LETICIA CORREA CELESTE 

Introdução: Durante a vida acadêmica apresentações em público são habituais, saber se comunicar e expressar o seu conhecimento exige 
mais do que o domínio do conteúdo, conseguir se sair bem em seminários ou palestras é um desafio na vida dos discentes. Para ter uma 
boa comunicação e a mesma ser entendida por todos os ouvintes, Viola et al (2011) afirma que é preciso se expressar com articulação 
precisa, ter domínio da respiração e conhecimento do uso consciente da própria voz e de seus recursos. Já Romano et al (2011) alega que a 
expressividade é primordial na comunicação, “a pessoa expressiva e comunicativa, possui capacidade de trocar ideias, conversar, dialogar e 
comunicar adequadamente as informações”. O presente estudo tem o objetivo de descrever a autoavaliação da performance comunicativa 
de jovens universitários antes e após a participação em programa de treinamento fonoaudiólogo das habilidades comunicativas em 
apresentações orais. 

Metodologia: Participaram deste estudo 27 discentes dos cursos de Farmácia, Enfermagem, Saúde Coletiva, Terapia Ocupacional e 
Fisioterapia, de semestres distintos, regularmente matriculados na disciplina Aprimoramento da Performance Comunicativa. A pesquisa foi 
realizada em 5 etapas, que consistiam em uma gravação inicial, treinamento fonoaudiológico, gravação final, seleção dos participantes e 
auto avaliação dos participantes. O treinamento fonoaudilógico abordou  aspectos e itens referentes ao vestuário, expressão corporal: 
postura, andar, diversidade gestual, relação gesto/discurso e amplitude gestual, expressão facial: contato de olhos, relação 
olhar/disfluências, expressividade, fala e voz: articulação, velocidade de fala, pausas, melodia, intensidade e ênfase das palavras. Realizou-
se uma análise descritiva e estatística dos dados obtidos nas auto avaliações pre e pós-treinamento, através de tabelas no Excel e o teste t 
student para analisar o resultado significante dos itens e aspectos. 

Resultados: Na análise de todas as auto avaliações pré e pós-treinameto teve-se um aumento da média e mediana em todos os itens e 
aspectos, com exceção do aspecto vestuário que manteve a mesma mediana, e uma diminuição do desvio padrão em todos os itens e 
aspectos, com exceção do item olhar/disfluências na mesma comparação. Houve também resultado significante em todos os itens e 
aspectos. Quando comparados as auto avalições intra-cursos houve resultado significante em todos os itens e aspectos somente no curso 
de enfermagem. No curso de terapia ocupacional não houve resultado significante no aspecto vestuário e nos itens relação 
olhar/disfluências, expressividade, articulação e ênfase. No curso de fisioterapia não alcançou resultado significante os aspectos vestuário 
e expressão facial e os itens relação olhar/ disfluências, velocidade de fala e melodia. No curso de farmácia somente o aspecto vestuário 
não teve resultado significante. 

Conclusão: Todos os participantes consideraram essencial o aperfeiçoamento da performance comunicativa, para a vida acadêmica e 
profissional. De acordo com os participantes e análise das auto avaliações foram percebidas melhoras em todos os itens e aspectos após a 
intervenção fonoaudiologia no aperfeiçoamento da performance comunicativa. Sendo uma melhora de grande relevância e de extrema 
importância na vida acadêmica e profissional dos graduandos. Constatou-se a eficácia da intervenção fonoaudiologica para o 
aperfeiçoamento do vestuário, expressão corporal, expressão fácil e fala e voz, sendo o fonoaudiólogo o profissional adequado para 
promover o treinamento da performance comunicativa. 

Palavras-Chave: Performance comunicativa, fonoaudiologia, falar em público, discentes, auto avaliação. 
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Proteção aos dados de teste farmaceuticos de uso humano no ordenamento juridico brasileiro - Análise 

de decisão na da Justiça Federal 1ª Instancia  Seção Judiciária do Distrito Federal. 

Juliana Nascimento Cruz 
Unidade Acadêmica: Direito- Propriedade Industrial/Ciências Humanas 
Instituição: UniCEUB 
Orientador (a): Maria Edelvacy  Marinho 

Introdução: O mercado farmacêutico brasileiro de medicamentos genéricos está em crescimento. Segundo fonte do IMS Health o consumo 
de genéricos correspondeu, em 2014, a 28% das vendas farmacêuticas e possui um custo inferior em relação ao medicamento de 
referência ou inovador de no mínimo 35%. Entre as legislações no Brasil que dispõem acerca da proteção de dados de teste farmacêutico 
estão a Lei 9.279/96, que se refere à proteção de dados de teste; e a Lei 10.603/02, que dispõe sobre a proteção de teste de uso 
veterinário, agrotóxicos e agroquímicos. Por uma opção do legislador, atendendo à política de genéricos no Brasil, não foi consagrado a 
proteção para uso humano na Lei 10.603/02. A Política Nacional de Medicamentos, instaurada em 1999 e que inseriu a política de 
medicamentos genéricos (Lei 9.789/99), visa promover o medicamento genérico com a mesma eficácia que o medicamento de 
referência/inovador, porém com valor mais acessível à população. A Lei dispõe que, para ser registrado o medicamento genérico, é 
necessário a comprovação da bioequivalência e da biodisponibilidade com o medicamento de referência, mas não se solicita os testes 
quanto a toxidade e eficacia. Porém, empresas inovadoras têm alegado perante o judiciário que o procedimento de análise comparada da 
bioequivalência e da biodisponibilidade com o medicamento inovador se configura, pela ANVISA, numa prática de violação do art. 39.3 do 
Acordo TRIPS bem como da Lei Nacional de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), inciso XIV do art.195. O acordo TRIPS dispõe no art. 39.3 
que deve haver uma proteção, por parte dos países membros, dos dados de teste com o objetivo de evitar a prática da concorrência 
desleal; entretanto, deixa livre a escolha para que cada um desses países proteja da forma que julgar melhor. O Brasil não concede direitos 
exclusivos para dados de teste de uso humano, mas a Lei 9.279/96 protege tais dados, através da concorrência desleal, o que significa dizer 
que incorre nesse crime quem divulga, explora ou utiliza dos dados de teste não divulgados sem a autorização das empresas inovadoras, 
isso se justifica pelo alto custo e esforço considerável das empresas de medicamentos de referência para alcançar tais resultados.O 
objetivo do presente trabalho,é analisar o caso Lundberck Brasil Ltda e a Anvisa e os impactos que a decisão de primeira instância trouxe 
principalmente no que concerne o uso da interpretação analógica para proteção aos dados de teste de uso humano. 

Metodologia: A Metodologia utilizada  no trabalho foi a pesquisa bibliográfica documental. o trabalho visa realizar  um estudo de caso 
sobre a decisão  Lundberck Brasil Ltda e a Anvisa. Primeiramente se analisou as legislações sobre o tema:  Lei 9.279/96  e a Lei 10.603/02 
ecomo estas estão sendo interpretadas no judiciario brasileiro. Para em seguida se analisar como a decisão objeto do estudo se 
difrerenciou das demais. 

Resultados: Conclui-se pelo uso indevido da analogia no caso. O exame do caso demonstra que não se trata de lacuna, mas de opção do 
legislador de excluir a proteção de testes para uso humano em favor do acesso a medicamento. 

Conclusão: Conclui-se que  decisões dessa naturessa gera impactos sociais, pois restringe direitos de ordem social bem como afeta a 
Política de Generico no país, que é de possibilitar a sociedade de  ter acesso a um medicamento com a mesma eficácia e segurança em 
relação ao medicamento de referência/ inovador porém com um custo mais baixo, principalmente para a população mais carente. 

Palavras-Chave: Medicamentos genéricos. Legislação de medicamentos. Política nacional de medicamentos. 

Colaboradores: 0 

 

  



 

  308   

Vol. 2 

 
Performance: aquisição, reapresentação e arquivamento em museus 

Juliana Pereira Sales Caetano 
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Orientador (a): EMERSON DIONISIO GOMES DE OLIVEIRA 

Introdução: Nas ultimas décadas, diferentes propostas artísticas “contemporâneas” colocam em xeque os sistemas de registro e 
documentação dos Museus de Arte Brasileiros. Sendo a performance, por exemplo, um dos problemas fulcrais destas instituições quando 
se trata da obtenção de um aparato memorial conciso. 

Metodologia: Nesse sentido, o objetivo dessa pesquisa é compreender as principais políticas de enquadramento dos museus de arte 
brasileiros, por meio de um mapeamento de acervo realizado em sete instituições museológicas com o intuito determinar se há 
performances colecionadas, como tais práticas foram assimiladas e quais parâmetros documentais dessas instituições para afirma-las como 
bens patrimoniais. 

Resultados: O Mapeamento encontrou um número reduzido de performances em acervos de museus brasileiros. Mas encontrou um 
número significativo de videos e fotografias que servem, simultaneamente, de registro e índice das obras. 

Conclusão: Os protocolos de documentação e as políticas aquisitivas das instituições museológicas ainda não estão abertos ao 
colecionamento das performances. Questões como a reapresentação, os direitos de imagem e a delegação a terceiros não foram 
problematizadas pela maioria das instituições investigadas. 

Palavras-Chave: Performance, Museus, Arte Contemporânea, Registro. 
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Investigação sobre o uso de vestes apertadas no tórax e o risco de desenvolvimento de fibroadenoma 

Juliana Rios Chen 
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Orientador (a): SALETE DA SILVA RIOS 

Introdução: Título: Investigação sobre o grau de constrição do sutiã a sua associação ao risco de câncer de mama Introdução A neoplasia 
maligna das mamas ocupa o primeiro lugar de mortalidade por câncer entre as latinas e é a segunda causa mais frequente de morte entre 
todas as outras etnicidades de mulheres americanas. No Brasil, serão mais de 57.000 novos casos por ano, com 13.345 mortes. Sabe-se que 
esta doença é heterogênea e apresenta inúmeros fatores ambientais e genéticos envolvidos em sua etiologia. Apesar de muito estudada, a 
sua origem ainda não foi completamente compreendida. Este foi o primeiro estudo que avaliou o grau de constrição do sutiã, medindo a 
sua elasticidade e investigando a presença de aro de metal e a sua associação ao câncer de mama através de um estudo do tipo caso 
controle. 

Metodologia: Foram estudadas 304 pacientes sendo 152 com câncer de mama e 152 controles sem a doença. As pacientes eram 
provenientes do ambulatório de Mastologia da FM/UnB. Foi realizado um questionário e depois  averiguou-se se havia aro de metal no 
sutiã. Posteriormente, mediu-se a vestimenta fora do corpo e depois a linha do tórax onde ele passava para se obter o percentual de 
distensibilidade necessário para caber no tórax da paciente. O percentual obtido foi dividido em 2 partes:<= 19 e > 19. Os dados foram 
analisados através do programa SAS. Empregou-se um modelo multivariado, para análise da variável independente de interesse, e razões 
de prevalência, com intervalo de 95 % calculadas para se analisar a intensidade da associação entre a ocorrência de câncer de mama com a 
distensibilidade do sutiã ajustada por um conjunto de covaráveis clínicas . As covariáveis com associação p < 0.25 foram incluídas. A análise 
multivariada foi conduzida empregando-se uma regressão de Poisson. 

Resultados: Observou-se neste estudo que as pacientes com neoplasia de mama usavam sutiãs mais apertados do que as pacientes sem a 
doença, porém, este resultado não se mostrou estatisticamente significante (p=0,304). Notou-se ainda, que apesar do aro de metal não ter 
sido correlacionado ao risco de câncer de mama (p=0,925), averiguou-se que ele era usado aproximadamente duas vezes mais por 
pacientes obesas com câncer mamário (65%) do que por pacientes obesas sem a doença (35%). 

Conclusão: Não foi observada uma correlação positiva entre o uso do sutiã apertado, bem como o uso de aro de metal e o câncer de 
mama. Entretanto, notou-se que em pacientes obesas a constrição causada pelo aro de metal no sutiã, potencializou o risco da neoplasia 
mamária e observou-se  que esta constrição poderia ser um fator adicional à própria obesidade que já é sabidamente um fator conhecido 
de risco per si. Estudos adicionais se fazem necessários para um melhor entendimento destes fatores e a relação com o câncer de mama. 

Palavras-Chave: câncer  mama sutiã distensibilidade aro metal 
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ESTUDO DE CASO: NOVA SEDE SEBRAE NACIONAL EM BRASÍLIA - DF 
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Introdução: As pesquisas acadêmicas para as áreas de arquitetura e urbanismo têm por objetivo melhor sua aplicabilidade nos projetos a serem desenvolvidos. Com o constante aumento de informações nas 
áreas tecnológicas, os profissionais podem desenvolver projetos e trabalhos com maior qualidade e com resultados eficientes e sustentáveis. O baixo consumo de energia elétrica é uma prática que está mais 
usada do que o reúso de águas, por exemplo. O aproveitamento da água, tanto proveniente do tratamento do esgoto sanitário, quanto das águas da chuva, apesar de ser uma prática inovadora e que se deva 
incentivar, é pouco utilizada nas residências em Brasília. Há necessidade de que pesquisas e projetos sejam feitos, de modo a determinar melhores formas de utilização de águas residuárias, de fontes de 
energia secundárias e de critérios e cuidados a serem considerados em projetos residenciais. Este é um projeto sustentável, ou seja, a arquitetura se sustenta. Atualmente, fazer um projeto sustentável está em 
estudo e discussão. A obra do SEBRAE por sua vez apresenta soluções sustentáveis que fazem dela um projeto de referência para os estudantes e profissionais da área. A preocupação com o conforto ambiental 
também pode ser percebido na obra.O estudo de pós-ocupação tem como objetivo estudar as soluções arquitetônicas utilizadas na edificação para desenvolver o projeto de pesquisa com a finalidade de 
avaliar se elas realmente solucionam a questão da sustentabilidade. Além de expor a relação que essa arquitetura possui com o meio urbano em volta e com as necessidades da população e se o edifício atende 
todas as expectativas esperadas em relação a ele.Outro ponto a se destacar com essa pesquisa é a grande influência que causará nos jovens estudantes de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia e, se essa 
divulgação é o bastante para que esse conhecimento do edifício aconteça. A busca por soluções em relação à ventilação cruzada, à captação da chuva, à educação ecológica feita com os funcionários, os 
elementos para bloquear a iluminação natural no horário ideal adquiridos, todos são pontos para se observar e levar em consideração desse projeto arquitetônico escolhido por um concurso público nacional. 
A sede do SEBRAE foi escolhida entre 115 projetos no concurso realizado para saber como o novo edifício seria. Pode-se observar que o projeto conta com aspectos sustentáveis que ajudam a construir um 
ambiente agradável para se trabalhar. Possui uma central em Brasília, tendo figura nacional. Na construção da unidade presente na Asa Sul foi levado em consideração as condicionantes.A edificação conversa 
com o entorno, a paisagem natural não se destaca, nem se obstrui,  ambos formam um conjunto arquitetônico. Outro ponto importante adotado para o partido é a gentileza urbana, ou seja, a preocupação 
com o ambiente, tendo melhoria da qualidade de vida urbana, criando uma cidade mais amável, aprazível e humana.O projeto tem o intuito de ser de dentro pra fora, portanto todos os complexos se 
desenvolvem a partir de um pátio interno, tendo o vazio com presença significativa em planta, visando atividades públicas. 

Metodologia: Primeiramente, foi feito um levantamento de dados relacionados ao tema, na referência bibliográfica, para se obter uma base teórica. Após finalizar essa etapa, foi realizado estudo dos casos 
encontrados e suas soluções utilizadas e avaliação física das edificações, afastamentos em relação aos edifícios vizinhos, instalações elétricas e hidráulicas.Posteriormente, a análise de pós-ocupação da Nova 
Sede do SEBRAE foi realizada, avaliando as condições ambientais da implantação do edifício no terreno, utilização de iluminação natural, análise do telhado e área verde, conforto ambiental na edificação e 
como todos os recursos sustentáveis utilizados interferem no projeto e as comportamentais.Para complementar essa metodologia de pesquisa, uma visita guiada ao terreno e ao edifício foi feita para que se 
possa analisar todos os dados e elementos, desde a parte de instalação até o mural de Athos Bulcão, para que haja uma pesquisa concreta e para que se possa expor os dados da pesquisa encontrados na 
teoria pela confirmação adquirida. Finalmente, após a APO, o projeto foi estudado e revisado para se obter a certificação AQUA.           O certificado AQUA é o resultado de diversas análises profundas do local 
do empreendimento e de seu programa de necessidades. Esta certificação procura proporcionar condições sustentáveis para o conforto e a saúde tanto dos usuários quanto do meio ambiente e da sociedade, 
atendendo as normas e obtendo viabilidade econômica por meio da análise do ciclo de vida dos empreendimentos. AQUA corresponde à junção das palavras "Alta Qualidade Ambiental" e para alcançar a 
qualificação deste termo, diversos esforços do empreendedor e suas equipes são necessários para conseguir um acordo para se conseguir o melhor nível de desempenho e, ao mesmo tempo, obter benefícios 
sociais, ambientais e econômicos.            Ao longo desse processo de pesquisa sobre o SEBRAE de Brasília, capital do país, pode-se observar citações sobre diversos pontos referentes ao certificado AQUA. O 
objeto de estudo dessa pesquisa funciona como um sistema de apoio ao desenvolvimento das micro e pequenas empresas, possuindo como seu órgão máximo de orientação, um Conselho Deliberativo 
Nacional composto por representantes dos mais diversos tipos de instituições ajudando, direta ou indiretamente, o fortalecimento desse processo produtivo. Sendo assim, um sistema que ajuda na construção 
de diversas empresas melhorando o âmbito econômico do país.            O Sebrae cumpre o seu papel na sociedade aconselhando essas empresas que estão começando mas ao mesmo tempo, acrescentam uma 
consciência sustentável nesse processo de criação.  Com isso, pode-se identificar outro ponto do certificado AQUA, a criação dos processo produtivo com a sustentabilidade gera uma melhor qualidade de vida 
para o meio ambiente.  Além disso, projetos sustentáveis feitos pela própria equipe do Sebrae são criados para a melhor qualidade do ar, tal como plantações de árvores feitas por cada indivíduo trabalhador 
da empresa. Outro ponto relevante para a confirmação desta certificação é o âmbito social em que este edifício se insere. Por ser um prédio localizado ao lado de uma via principal, há muito movimento de 
carros e pedestres e, juntamente às soluções sustentáveis, isso resulta no grande tráfego de circulação de visitantes para análise. O edifício conta diversos pontos atrativos, tanto para arquitetos quanto para 
leigos. A escolha dos materiais para a paginação e para o revestimento foi bem pensada. Além da arte tipicamente brasiliense aplicada em uma das paredes, painel de azulejos do Athos Bulcão.            Juntando 
todos os pontos citados a cima, pode ser deduzido que o Sebrae está dentro dos padrões escolhidos para receber o certificado AQUA, obedecendo todos os pontos ambientais, sociais, econômicos e 
operacionais.       

 

Resultados: A nova sede do SEBRAE, que foi escolhida, conta com o apoio do Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento do Distrito Federal. A opção por concurso público nacional foi feita pelo qual se 
compara a escolha do projeto da nova Capital, em 1960. “A opção pelo concurso público objetiva dar plena transparência ao processo licitatório. Também objetiva a observação das diretrizes da Unesco e da 3ª 
Conferência Nacional das Cidades, no sentido da melhoria dos espaços públicos pelo somatório de edifícios e parques escolhidos por critérios qualitativos e técnicos.” (OKAMOTTO, Paulo. Memorial SEBRAE. 
2010 pág. 26)O projeto de pesquisa tem intenção de publicar um artigo teórico para servir de subsídios aos estudantes e profissionais da Arquitetura e Urbanismo e da Engenharia como uma fonte de estudos 
para futuros projetos semelhantes. Além do incentivo e da influência em relação à sustentabilidade para que sejam inseridos elementos arquitetônicos sustentáveis já nos projetos dos estudantes na faculdade. 
A partir da divulgação e das visitações permitidas aos estudantes, poderão ser encontrados diversos resultados em projetos, tendo como referência o edifício do SEBRAE Nacional em Brasília - DF. Assim, sendo 
um bom exemplo para os jovens estudantes e, com isso, eles aprenderem desde cedo a importância da sustentabilidade. O conforto térmico nos espaços abertos envolve uma grande variedade de situações, 
desde a existência de áreas como uma vegetação e sombra densas até áreas completamente expostas ao sol e ao vento. As trocas térmicas dependem da forma da estrutura urbana. Como uma forma de  
amenizar a destruição do meio ambiente, a edificação tem em cima de uma de suas coberturas um telhado verde, o que ajuda no conforto térmico nos arredores e no próprio ambiente de trabalho para os 
funcionários. Além disso, cada trabalhador planta uma árvore ao redor do prédio, para que haja uma compensação das que foram retiradas. A vegetação pode afetar o microclima de uma série de formas, 
reduzindo a temperatura do ar quando comparada à das superfícies dura, sombreando ou proporcionando interação com o vento. As árvores também podem mitigar o efeito estufa, filtrando poluentes, 
mascarando ruídos, prevenido erosões e exercendo uma sensação diferentes nos indivíduos. Além de, promover o resfriamento evaporativo, vapor d’agua micronizado, condução de brisas resfriadas para o 
interior da edificação, sistemas de evapotranspação, vegetação arbórea e arbustiva nas proximidades da edificação.Já nos espaços internos, encontram-se estratégias de resfriamento, promovendo ventilação 
natural, inércia leve. Vedações opacas modulares, leves, permeáveis, porosidade da massa construída, vedações transparentes modulares com WWr calculado, protegidas de radiação, aberturas que permitam 
ventilação cruzada, concepção alongada, aberturas inferiores e superiores, camada de ar ventilada na fachada e resfriamento noturno. Restringir ganhos solares, protetores solares, dispositivos de proteção 
solar externo, cobertura dupla, colchão, forro ventilado, passeios cobertos ou semicobertos, pele dupla, cores claras ou refletantes e cobertura vegetal.Entende-se que a paisagem urbana é diagnosticada por 
diferentes formas em que as lemos, tendo diferentes percepções e baseando se no pressuposto que é possível estabelecer uma conformidade entre o critério físico presente no espaço urbano e o critério 
perceptivo. O dimensionamento do espaço aberto deve permitir a visualização de um edifícioe seus espaços sustentáveis em conjunto.  

 

Conclusão: Após o projeto de pesquisa podemos concluir que a edificação desde seu projeto inicial já foi pensada para ser ecooeficiente. Como o arquiteto do projeto já realizou esse estudo na parte inicial, fe 
com que a instituião se tornasse ecoeficinete após a ocupação do edificio. O SEBRAE é uma sede que estimula o empreendedorismo e o desenvolvimento sustentável de seus negócios. Visando a 
sustentabilidade, sua missão já começa no projeto. Em 2010, a nova sede em Brasília ganhou o prêmio de melhor obra de arquitetura do País. Já em 2011, “a nova sede recebeu outros dois prêmios; Prêmio 
bienal a la Joven Geración Latinoamericana, pela XIII Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires (BA11) e o IV Prêmio Arquitetura & Construção “O Melhor da Arquitetura”, pela Editora Abril. Foi 
também destaque em diversas publicações especializadas em arquitetura, como a revista Projeto, edição 373.”, segundo o site do SEBRAE. Ao assumir a elaboração de um projeto de arquitetura e urbanismo 
como um processo de criação, o mesmo torna-se uma linguagem que se pode pesquisar, estudar, verificar, conhecer, difundir e construir. Serve não apenas de uma construção, mas, sobretudo de um desenho 
para se realizar e se comunicar com o entorno e com os indivíduos. Todo objetivo de pesquisa foi cumprido ao longo do cronograma, sendo uma obra arquitetônica sustentável e econômica, visando sempre o 
melhor, com iluminação natural, eficiência energética, ligação do edifício com o entorno, entre outros. 

+A11 

Palavras-Chave: Pós-ocupação; ecoeficiente; projeto; racionalização 

Colaboradores: O projeto contou com colaboração de alunas voluntarias, Beatriz Camargo Fructuoso e Gabriela Maurer Ramos, que acompanharam e realizaram o projeto de pesquisa em conjunto com a 
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Unidade Acadêmica: Departamento de Processos Psicologicos Básicos 
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Orientador (a): JOSELE REGINA DE OLIVEIRA ABREU RODRIGUES 

Introdução: Resistência à mudança se refere ao quanto o comportamento muda quando as condições ambientais são alteradas. Quanto 
mais acentuada a mudança no comportamento, menor a resistência do comportamento. O procedimento padrão para estudar resistência 
envolve duas fases: treino e teste. Durante o treino, um esquema múltiplo composto por dois esquemas com diferentes taxas de reforços 
está em vigor, no teste, uma operação disruptiva (e.g., extinção) é adicionada. Usualmente, verifica-se uma relação inversa entre taxa de 
reforços e resistência à mudança. Diversas variáveis afetam a resistência, dentre elas, o grau de variabilidade comportamental exigido para 
a liberação do reforço, tendo sido verificado que comportamentos repetitivos são menos resistentes a mudanças do que comportamentos 
variáveis. No presente trabalho, será comparada a resistência desses comportamentos com aquela de comportamentos gerado sob 
contingências sem exigência de repetição ou variação. 

Metodologia: Durante o treino, foi implementado um esquema múltiplo com dois componentes em cada uma das três condições 
experimentais: mult VAR ACO, mult REP ACO e mult REP VAR. Os sujeitos (quatro ratos) deveriam emitir sequências de quatro respostas. 
No componente VAR, a sequência emitida só produzia reforços (leite condensado) se tivesse ocorrido menos do que 10% das vezes. No 
componente REP, uma única sequência (aquela mais emitida nas últimas seis sessões do teste da condição anterior) era reforçada. No 
componente ACO, os sujeitos poderiam emitir qualquer sequência, sendo a probabilidade de reforço sempre similar à do outro 
componente do esquema múltiplo. No teste, a operação disruptiva usada foi a saciação. Todos os sujeitos começaram com o mult VAR 
ACO, porém, na segunda e terceira condições, a ordem foi balanceada. Para os sujeitos V1 e V4, a ordem foi: mult VAR ACO seguido por 
mult VAR REP. Para os sujeitos V2 e V3, o mult VAR REP precedeu o mult VAR ACO. 

Resultados: Os resultados do primeiro teste (mult VAR ACO) apontaram que a resistência da taxa de respostas e do valor U no componente 
VAR foi maior do que no componente ACO para dois dos três sujeitos testados e similar entre componentes para um sujeito. No segundo 
teste (mult REP ACO), a resistência da taxa de respostas foi semelhante entre os componentes para os dois sujeitos que fizeram o teste até 
o momento, enquanto a resistência do valor U foi maior no componente ACO do que no componente REP (um sujeito) ou semelhante 
entre componentes (outro sujeito). 

Conclusão: Os resultados sugerem que contingências de variação produzem maior resistência à saciação do que contingências em que a 
variação não é exigida, embora seja permitida. Por outro lado, contingências de repetição tendem a produzir graus de resistência à 
saciação similares àqueles observados em contingências que não exigem variação. Para estudos futuros, sugere-se a utilização da extinção 
como operação disruptiva, uma vez que extinção induz variação. 

Palavras-Chave: Resistência à mudança, variabilidade, repetição, ratos. 
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Estilos Parentais: Estudo Comparativo entre Pais de Crianças com e sem Diagnóstico de Paralisia 

Cerebral 
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Orientador (a): Michela Rodrigues Ribeiro 

Introdução: Os estilos parentais têm sido base de vários estudos para averiguar a relação entre pais e filhos, pois as práticas educativas 
positivas são preditoras do desenvolvimento infantil saudável. O diagnóstico de Paralisia Cerebral (PC) traz aos pais grandes desafios, uma 
vez que este transtorno está associado a diversas incapacidades, o que pode interferir na interação do indivíduo com sua família. Práticas 
educativas positivas podem contribuir para o desenvolvimento saudável da criança, entretanto a condição de deficiência pode oferecer 
ocasião para o uso de práticas negativas como a superproteção e a supervisão estressante. A presente pesquisa teve por objetivo geral, 
comparar os estilos parentais adotados por pais e/ou cuidadores de crianças com e sem diagnóstico de Paralisia Cerebral em uma amostra 
do Distrito Federal. 

Metodologia: Foram entrevistados vinte pais e/ou cuidadores, com e sem filhos com diagnóstico de paralisia cerebral, identificando entre 
eles: (a) estilos parentais adotados por cada pai, mãe e/ou cuidador; (b) possíveis semelhanças e diferenças encontradas dentro de um 
mesmo grupo – pais e/ou cuidadores de crianças com e sem paralisia cerebral; (c) semelhanças e diferenças dos estilos parentais entre os 
diferentes grupos e (d) sintomas de ansiedade e depressão em ambos os grupos de pais e/ou cuidadores. 

Resultados: Foi observada variabilidade comportamental dentro dos dois grupos, porém alguns dados se destacaram em relação às 
diferenças entre os grupos. Foram observados mais sintomas de ansiedade e de depressão no grupo com PC do que grupo sem PC; houve 
mais casos de estilo parental ótimo no grupo sem PC, enquanto houve várias ocorrências de estilos parentais de risco ou abaixo da média 
no grupo com PC. A comparação mais detalhada entre os grupos também indicou que há mais carinho e tempo de brincadeiras no grupo 
com PC, mas também mais negligência em relação a limites, conversa sobre mudança de comportamento e sentimento de piedade e culpa 
quando é necessário utilizar de estratégias de disciplina para a educação dos filhos. 

Conclusão: Conhecer as práticas educativas adotadas pelos pais e compará-las considerando o contexto (crianças com e sem paralisia 
cerebral) é um primeiro passo para a realização de programas de orientação a pais que ensinem estratégias educativas mais efetivas para 
promoção de desenvolvimento mais saudável das crianças. 

Palavras-Chave: Paralisia cerebral, estilos parentais, práticas educativas 
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Estrutura e florística do componente arbóreo da mata de galeria do ribeirão do Gama em 2014 

Juliane Cristina Gomes Menezes 
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade da Ceilândia 
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Orientador (a): CHRISTOPHER WILLIAM FAGG 

Introdução: As matas de galeria são manchas florestais, frequentemente contornadas por campos limpos, associadas a cursos d’água de 
pequeno porte. Com a degradação antrópica crescente em ambientes ribeirinhos (expansão da agropecuária e de áreas urbanas), em 
desrespeito à lei 4.771/1965 do Código Florestal que define as matas de galeria e ciliares como Áreas de Preservação Permanente, torna-se 
indispensável o estudo da composição florística e dos processos biológicos e ecológicos destas fitofisionomias de alta diversidade e 
endemismo. O objetivo deste estudo é avaliar a composição florística, estrutura e diversidade do componente arbóreo da mata de galeria 
do Ribeirão do Gama em 2014. 

Metodologia: A mata de galeria do Ribeirão do Gama situa-se na Fazenda Água Limpa, Brasília-DF. A amostra consiste em 10 transectos 
perpendiculares ao curso d’água principal, dispostos a cada 100m, contendo 151 parcelas contíguas de dimensões 10x20 m (total de 3,02 
ha) Os indivíduos arbóreos com diâmetro a altura do peito (dap) ?10 cm, tiveram o dap medido, com uma fita métrica graduada em cm, e 
altura total, com uma régua telescópica graduada em dm. Foram calculados os seguintes parâmetros fitossociológicos: densidade, 
densidade relativa, frequência absoluta, frequência relativa, dominância absoluta, dominância relativa e índice de valor de importância 
(IVI). A análise da diversidade florística foi realizada pelos índices de diversidade de Shannon e de Equibilidade de Pielou. As espécies foram 
classificadas nos seguintes grupo ecológicos:  tolerantes à sombra, heliófitas não pioneiras e pioneiras Por fim, realizou-se a distribuição 
diamétrica da comunidade considerando intervalos de classe de 5cm. 

Resultados: Foram amostrados 1.800 indivíduos, 118 espécies e 46 famílias. A diversidade e equabilidade foram de 3,87 nats.ind-1 e 0,81, 
respectivamente. A densidade e área basal foram, respectivamente, 596,36 árvores.ha-1 e 27,17 m2.ha-1. As famílias com maior número 
de espécies foram Fabaceae (11), Myrtaceae (10), Rubiaceae (8) e Lauraceae (6). As espécies mais abundantes foram Amaioua guianensis 
Aubl. (47,02 ind.ha-1), Metrodorea pubescens A. St.-Hil. & Tul. (36,09 ind.ha-1), Cheiloclinium cognatum (Miers) A. C. Sm (33,11 ind.ha-1) e 
Licania apetala (E. Mey.) Fritsch (32,78 ind.ha-1). As espécies com maior IVI foram, em ordem decrescente, Copaifera langsdorffii Desf., A. 
guianensis, L. apetala, M. pubescens e Lamanonia tomentosa (Cambess.) Kuntze. O grupo de tolerantes à sombra apresentou maiores 
proporções para espécies (43,2%) e indivíduos (57,1%), seguido de heliófitas não pioneiras. Estas tiveram maior proporção de área basal 
(54,1%). A frequência diamétrica apresentou padrão j-reverso. 

Conclusão: A estrutura (densidade e área basal) e composição (riqueza e diversidade) da mata de galeria do ribeirão do Gama estão dentro 
da variação encontrada para outras matas de galeria protegidas do Distrito Federal. Apesar da proximidade de áreas residenciais em sua 
fronteira norte, a mata apresenta-se em bom estado de conservação com baixos níveis de perturbação, evidenciado sua pela elevada 
proporção de espécies e indivíduos tolerantes à sombra e baixa proporção de pioneiras. A distribuição diamétrica em j-invertido indica que 
a floresta possui um estoque de regeneração suficiente para garantir a estabilidade de sua estrutura. 

Palavras-Chave: Mata de Galeria, Fitossociologia, Estrutura, Diversidade, Ribeirão do Gama 
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Política de ação afirmativa e sistema de cotas no Brasil: sua influencia na formação dos cursistas de 

pedagogia da UnB 

Junia Luz de Souza 
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Orientador (a): OTILIA MARIA ALVES DA NOBREGA ALBERTO DANTAS 

Introdução: A Universidade de Brasília realizou o primeiro vestibular com o sistema de cotas em junho de 2004, foi pioneira na aplicação 
prática do sistema de cotas raciais, oportunizou assim a igualdade de oportunidades para um grupo específicos considerados excluídos e 
emancipados de seus direitos. Com a implementação observa-se que houve a tão almejada inserção social e acadêmica no sentido de 
oportunizar lhes a autonomia, o exercício da cidadania e a emancipação. Daí o interesse em investigar a implementação da política de ação 
afirmativa e o sistema de cotas dos cursistas de Pedagogia, surgiu pelo aumento  significante da quantidade de negros estudantes que 
antes era minoria e hoje há centenas. Neste sentido deseja-se saber sobre os cotistas egressos do Curso de Pedagogia da UnB e como são 
inseridos no mercado de trabalho. 

Metodologia: Esta pesquisa, de natureza quali-quantitativa, se desenvolveu a partir da empiria, coletando dados documentais e dos 
participantes desta Política no intuito de atender o objetivo da pesquisa. Também foi realizado uma pesquisa bibliográfica no sentido de 
apresentar e contextualizar esta politica pública de educação. Para o tanto, utilizou-se da Análise de Discurso como técnica de pesquisa. Os 
estudos iniciais nos levou a sistematização da análise do quantitativo coletado do banco de dados do Curso de Pedagogia da Faculdade de 
Educação da Secretaria de Administração - SAA/UnB referentes ao número de ingressantes cotistas raciais no Curso de Pedagogia desde o 
seu lançamento na UnB durante os anos de 2004 a 2015. os sujeitos pesquisados: 258 alunos cotistas pela categoria negro, pardo e 
indígena. 

Resultados: Ações afirmativas são políticas focais que alocam recursos em beneficio de pessoas pertencentes a grupos discriminados e 
vitimados pela exclusão socioeconômica no passado ou no presente. Trata-se de medidas que tem como objetivo combater discriminações 
étnicas, raciais, religiosas, de gênero ou de casta, aumentando a participação de minorias no processo politico, no acesso à educação, 
saúde, emprego, bens materiais, redes de proteção social e/ou no reconhecimento cultural. O termo ação afirmativa chega ao Brasil 
carregado de uma diversidade de sentidos, o que grande parte reflete os debates e experiências históricas dos países em que foram 
desenvolvidas. A expressão tem origem nos Estados Unidos, local ainda hoje importante referência no assunto. 

Conclusão: Os estudos iniciais nos levaram a situar a política de ações afirmativas na Universidade de Brasília e o pioneirismo desta 
universidade ao consolidar uma política de tamanha importância para o povo brasileiro e sua história. Estes dados nos apontam para as 
primeiras análises visando responder ao objetivo geral: analisar as contribuições da Política de Ações Afirmativas e sistema de cotas para a 
formação do pedagogo da UnB. Portanto, o curso de Pedagogia, desde 2004 tem absorvido um número significativo de cotistas, seja pelo 
vestibular, pelo Sisu ou pelo PAS. O importante que o índice de desistência é pequeno em relação ao volume de estudantes que 
permanecem no curso. Sabe-se, também, que as mulheres são em maior número na entrada e permanência no curso. A próxima etapa da 
pesquisa será entrevistar estes cursistas para saber sobre sua entrada no mercado de trabalho e se atuam em sua própria profissão. 
Queremos saber, também, se esta política contribuiu para sua inclusão social. 
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Introdução: Os chás são uma das bebidas mais consumidas no mundo, no entanto alguns fatores podem interferir diretamente na carga 
microbiana presente em amostras de chás como poluição na água de irrigação, exposição à poeira, calor, umidade, atmosfera, solo, 
condições da coleta, manipulação, secagem e condições de armazenagem, sendo assim, o controle da qualidade microbiológica pode 
assegurar que o produto final apresente boa qualidade com uma carga microbiana reduzida, não comprometendo a segurança e a saúde 
dos consumidores. O objetivo do estudo foi analisar amostras de chás de boldo (Pneumus boldus Molina), camomila (Metricaria recutita 
L.), capim cidreira (Cymbopogon citratus Stapf) e hortelã (Mentha piperita L.), de diferentes marcas comercializadas nos supermercados de 
Brasília. 

Metodologia: Foram analisadas amostras de chás de camomila, boldo, capim cidreira e hortelã de cinco marcas distintas (A, B, C, D, E) 
comercializados nos supermercados de Brasília.  Utilizou-se a técnica de contagem microbiana por semeadura em superfície. Utilizou-se 10 
g de chá e 100 ml de água quente num frasco estéril, que ficou sob infusão durante 3 minutos, sendo essa considerada a diluição 10-1, a 
partir desta outras diluições seriadas foram feitas até 10-5. Os meios de cultura não seletivos utilizados foram Ágar Caseína Soja (ACS) e 
Ágar Sabouraud Dextrose (ASD), incubando a 32,5±2,5ºC e 22,5±2,5ºC, respectivamente. Após cinco dias de incubação, realizou-se a 
leitura. As colônias que cresceram em ACS foram enriquecidas em meio não seletivo, caldo lactose, e posteriormente semeadas por estria 
simples em meios seletivos como Ágar Mac Conkey (E. Coli e Salmonellas sp.) e Ágar Verde Brilhante (Salmonellas sp.), incubadas por três 
dias a 32,5±2,5ºC. As colônias que cresceram no ASD foram analisad 

Resultados: A contagem bacteriana das amostras analisadas apresentaram valores variáveis de crescimento, mostrando que há 
diferenciação quanto à contagem de carga microbiana entre as cinco marcas de chás analisadas. Na contagem para bactérias, o chá de 
camomila da marca C foi a mais contaminada (1,4x106 UFC/g), a marca D para capim cidreira apresentou contaminação (4,0x105 UFC/g), o 
chá de hortelão da marca B apresentou (6,0x105 UFC/g), para o chá de boldo a marca B apresentou (1,0x105 UFC/g). Para fungo o chá mais 
contaminado foi o da camomila da marca C (4,0x105 UFC/g). Nenhuma amostra analisada mostrou presença de Salmonella sp e Escherichia 
coli, cepas consideradas indesejáveis para produtos de via oral. No entanto, apesar de nenhuma legislação estabelecer limites para 
presença de bolores e leveduras, é importante salientar que em 25% das amostras analisadas houve o crescimento de colônias com 
características macromorfológica semelhantes à Candida albicans. 

Conclusão: De acordo com a ANVISA (RDC nº 12, de 02 de janeiro de 2001), que dispõe sobre padrões microbiológicos para alimentos, os 
chás devem apresentar ausência de Salmonella sp e no máximo 1000 UFC/g de Escherichia coli, porém nada é mencionado sobre a 
contagem total de bactérias e fungos. Considerando a ausência de padrões mínimos de qualidade microbiológica na legislação vigente, 
considera-se que as amostras analisadas estão dentro do estabelecido pela RDC nº 12. Contudo faz-se necessário que haja mais estudos 
sobre avaliação da qualidade de chás do mercado para obter mais respaldo no sentido de atualização da legislação vigente. 

Palavras-Chave: Qualidade microbiológica, bactérias, fungos, alimentos, chás. 
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Semeadura direta de espécies lenhosas nativas do bioma cerrado em pasto abandonado em neossolo 

regolítico no Distrito Federal. 

Jussara Barbosa Leite 
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade de Planaltina 
Instituição: UnB 
Orientador (a): MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA 

Introdução: O bioma Cerrado é uma das regiões de maior biodiversidade do planeta. Segundo Mendonça et al. (2008) o bioma  possui 
cerca de 11.046 espécies de plantas vasculares, das quais cerca de 4.400 são endêmicas (Myers et al., 2000). Apesar de importante, nos 
últimos 40 anos, a paisagem natural do bioma vem sofrendo mudanças expressivas, com quase 50% de sua área convertida em área 
antropizadas (Klink & Machado, 2005).      Considerando a rapidez da degradação do bioma, pesquisas começaram a ser realizadas para 
restauração das áreas degradadas. A semeadura direta é uma técnica que vem sendo utilizada dado seu grande potencial de uso em geral, 
ao baixo custo de implantação e a disponibilidade e boa taxa de germinação das sementes de diversas espécies, embora os resultados 
ainda sejam incipientes.   Nesse sentido, o estudo teve por objetivo avaliar emergência e sobrevivência de 36 espécies nativas arbóreas 
plantadas via semeadura direta em duas áreas de Neossolo Regolítico no Distrito Federal. 

Metodologia: A semeadura foi realizada em duas áreas, sendo uma levemente inclinada (Área 1) e outra mais inclinada e erodida (Área 2), 
em área de pasto abandonado próximo das margens da Mata de Galeria na Fazenda Entre Rios, Paranoá, Distrito Federal. Em cada área 
(100x50m) foram feitas covas de 0,30 cm de diâmetro e 5 cm de profundidade, com adição de substrato comercial à base de casca de Pinus 
sp. buscando facilitar as condições iniciais de emergência e sobrevivência das espécies. Essas covas, espaçadas em 1x1 m, foram 
distribuídas em 36 linhas, paralelas à Mata de Galeria. A semeadura aconteceu em dezembro de 2013, na época chuvosa. Foram utilizadas 
espécies de ambiente savânico e florestal. Em cada cova plantou-se de 10 a 1 semente dependendo da dificuldade de germinação da 
espécie. Não foi realizado tratamento de quebra de dormência nas sementes. O senso de emergência das plântulas foi feito 120 dias e 
novamente de emergência e de sobrevivência aos 365 dias após semeadura. 

Resultados: Aos 120 dias apresentaram melhores taxas de emergência na Área 1 (>20%) : Hymenaea courbaril (54,3%), Inga cylindrica 
(42,4%), Copaifera langsdorffii (25,2%), Tabebuia aurea (41,9%), Eugenia dysenterica (40,0%) e Stryphnodendron adstringens (28,3%), com 
oito espécies que não foi observado plântulas remanescentes no ambiente, e na Área 2: H. courbaril (52,1%), E. dysenterica (28,6%) e T. 
aurea (26,7%), com apenas uma espécie que não foi observado plântulas remanescente. Após um ano da semeadura, das espécies que 
emergiram, 28 tiveram taxa de sobrevivência maior que 50% na Área 1 e 29 espécies na Área 2. Na Área 1 Acrocomia aculeata, Cordia 
trichotoma, Genipa americana, Guazuma ulmifolia e Solanum lycocarpum que não apresentaram plântulas remanescente na primeira 
avaliação e continuaram nessa situação após 1 ano da semeadura 

Conclusão: No presente estudo, o resultado de emergência de plântulas de C. langsdorffii (25,2%) foi consideravelmente menor daquele 
encontrado por Santos Júnior et al. (2004) (65,0%) utilizando quebra de dormência das sementes. Por outro lado, valores menores foram 
encontrados por Radel (2013) (15,4%) e Andrade (2008) (15,5%) sem utilização de qualquer método para superação da dormência. É 
sabido que essa espécie possui dormência tegumentar (Pereira et al., 2007), o que pode ter contribuído para a baixa emergência no 
presente estudo. Uma das espécies que não apresentou remanescente de plântulas nas avaliações foi A. aculeata. Sabe-se que a semente 
desta espécie possui longa dormência, sendo possível prever emergência nos próximos anos.   Em termos gerais, a emergência e 
sobrevivência das espécies foi baixa mas significativa se considerarmos o solo do tipo Neossolo Regolítico, pobre e raso encontrado no 
local. Característica esta indicativa da baixa capacidade suporte do ambiente em questão. 

Palavras-Chave: Cerrado, espécies arbóreas, restauração, semeadura direta. 
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Histórias e representações entre individuos em situação de rua 

Jussara Maximo da Silva 
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade da Ceilândia 
Instituição: UnB 
Orientador (a): PEDRO DE ANDRADE CALIL JABUR 

Introdução: Mendigos, moradores de rua, vadios, catadores de lixo, indigentes, sem abrigo, ociosos. Todos esses, constituem grupos com 
especificações socioculturais, mas que por utilizarem da rua em alguma instância para sua sobrevivência, são utilizados para denominar e 
até conceituar todo e qualquer tipo de pessoa que seja constituinte da população em situação de rua. A população em situação de rua é 
um fragmento populacional peculiar. É um grupo populacional heterogêneo com pessoas que dividem realidades diferentes e que, de 
comum, tem apenas a condição de pobreza absoluta e a falta de pertencimento à sociedade formal, em função a este despertencimento 
social e econômico, é um grupo de indivíduos que ocupam espaços urbanos, sendo constantemente marginalizados e em função disso, 
expostos as diversas formas de violência, sujeitados a total exclusão (COSTA, 2005, FRANGELLA, 2004). São homens, mulheres, jovens, 
famílias inteiras, grupos, que por algum incidente importante na constituição de suas 

Metodologia: Foram realizadas entrevistas com 6 indivíduos, 3 do sexo masculino e 3 do sexo feminino, com idades entre 34 e 82 anos, 
entre Agosto de 2014 a Fevereio de 2015. Não houve pedido por parte dos entrevistados para não utilização de seus nomes no trabalho. 
Neste trabalho será demonstrado e até especificado através de relatos que frisam a dinâmica social e familiar condizendo com a estrutura 
social a qual essa se dispõe, além de relatos relacionados a percepção dos mesmos sobre a imagem que a sociedade tem deles, abrindo um 
caminho para se discutir a exclusão social vivida por essa população, abrindo espaços para relatos que dizem respeito a outras questões 
que indiretamente fazem-se válidas para a discussão dessa pesquisa como  questões sobre solidão nas situações de rua. Uma das principais 
características do processo metodológico envolvendo relatos de vida é a sua diversidade de denominações, enfoques, abordagens e 
perspectivas epistemológicas. Segundo Bertaux (XXXX), a razão para essa m 

Resultados: Conceição, 52 anos, veio de Pernambuco para Brasília, na busca de uma vida melhor para si e sua família. Na vinda pra Brasília, 
veio ela com seu esposo e seus seis filhos, seus pais e uma das irmãs. Desde a vinda para o centro- oeste nunca conseguiram se estabilizar 
e ter uma casa própria, um trabalho de carteira fichada, mas isso nunca foi um problema pra eles, pois o que eles sempre se preocuparam 
foi manter a família unida, independente que essa união se fizesse nas ruas de Brasília. Pai, de dona Conceição seu José (vulgo Zé), 
levantou durante sua vida algumas vezes barracos de madeirite, em invasões.  Continuar a relatar sobre a vida de conceição  Fia lembra o 
que eu te falei uma vez? Eu não tinha ambição de ter uma casa bonita, te ter um emprego igual a todo mundo. Minha única ambição na 
vida e que eu peço todo dia a Deus é que eu tenha minha família perto de mim, mas primeiro meu irmão, agora meu pai. Eu nunca pensei 
que fosse sentir uma dor dessas, eu não sei o que fazer agora 

Conclusão: Conceição, 52 anos, veio de Pernambuco para Brasília, na busca de uma vida melhor para si e sua família. Na vinda pra Brasília, 
veio ela com seu esposo e seus seis filhos, seus pais e uma das irmãs. Desde a vinda para o centro- oeste nunca conseguiram se estabilizar 
e ter uma casa própria, um trabalho de carteira fichada, mas isso nunca foi um problema pra eles, pois o que eles sempre se preocuparam 
foi manter a família unida, independente que essa união se fizesse nas ruas de Brasília. Pai, de dona Conceição seu José (vulgo Zé), 
levantou durante sua vida algumas vezes barracos de madeirite, em invasões.  Continuar a relatar sobre a vida de conceição  Fia lembra o 
que eu te falei uma vez? Eu não tinha ambição de ter uma casa bonita, te ter um emprego igual a todo mundo. Minha única ambição na 
vida e que eu peço todo dia a Deus é que eu tenha minha família perto de mim, mas primeiro meu irmão, agora meu pai. Eu nunca pensei 
que fosse sentir uma dor dessas, eu não sei o que fazer agora 
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Identificação de acervos fotográficos e fílmicos em acervos particulares em Brasília e no Distrito Federal 

Kadidja Valéria Reginaldo de Oliveira 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ciência da Informação 
Instituição: UnB 
Orientador (a): ANA LUCIA DE ABREU GOMES 

Introdução: O Plano de Trabalho  instaurado no Projeto em desenvolvimento no âmbito do Grupo de Pesquisa Imagem, Memória e 
Informação, pretende mapear a produção e a acumulação de registros audiovisuais em arquivos particulares no Distrito Federal, 
abrangendo a cidade de Brasília. Brasília foi criada em um momento onde a fotografia e o cinema amador eram práticas presentes. Sendo 
assim, decidiu-se dar início a esse mapeamento  no interior de um projeto maior de mapeamento dos acervos institucionais do Governo 
Federal e do Governo do Distrito Federal. 

Metodologia: Para tornar o projeto possível, o grupo IMI definiu reuniões períodicas com o grupo de pesquisa ProIC - orientandos e 
professores orientadores - em intervalos de quinze em quinze dias na sede da Faculdade de Ciência da Informação. Esses encontros 
permitiram a apresentação das impressões individuais de revisão bibliográfica, a proposta de criação de um instrumento de coleta de 
dados – ICD - para ser utilizado pelo grupo no âmbito da metodologia de pesquisa, o entendimento dos termos técnicos (no contexto da 
terminologia, equipamentos e instrumentos) do audiovisual, e o encontro com o grupo e com os professores orientadores. 

Resultados: Originalmente, a perspectiva inicial era identificar os cineastas conhecidos e reconhecidos pela sociedade. Entretanto, além 
desses, foram identificados outros produtores de audiovisual por meio da pesquisa em edições antigas do Festival de Cinema de Brasília e 
da Internet. 

Conclusão: No diagnóstico ao estado de conservação física e de preservação intelectual, os lugares de guarda de originais são as 
residências desses produtores. O lugar de acondicionamento de suas produções não é adequado. É baixa a conservação preventiva como 
acondicionamento, guarda e climatização.  No item tratamento da informação, por não possuírem formação multidisciplinar, como por 
exemplo, o arquivista, falta conhecimento de profissionais especializados que possam compor uma equipe de profissionais para a gestão 
de acervo audiovisual. E ainda, o lugar adequado para essa gestão. Destacam-se questões de investimento, uma vez que além da produção, 
necessitam conservar seus arquivos. No item organização da produção e do acervo, as ferramentas e máquinas, os suportes, e os formatos 
de produção dos documentos audiovisuais tem se multiplicado de acordo com o avanço da tecnologia e a quantidade e qualidade da 
produção tem aumentado de forma rápida e crescente. Em contrapartida a preocupação com a o 
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A importância da autofagia na apresentação de antígenos de Cryptococcus neoformans por macrófagos 

Kaio César de Melo Gorgonha 
Unidade Acadêmica: Area de Ciencias da Vida 
Instituição: UCB 
Orientador (a): André Moraes Nicola 

Introdução: Cryptococcus neoformans é uma levedura encapsulada causadora de meningoencefalite oportunista. Os macrófagos são as 
principais células efetoras do sistema imune na resposta contra C. neoformans. Trabalhos recentes demonstraram que a fagocitose e 
secreção de citocinas por macrófagos são dependentes de autofagia, um processo pelo qual células eucarióticas reciclam material 
intracelular. O objetivo da linha de pesquisa na qual este plano de trabalho se insere é testar se a autofagia também está envolvida na 
outra atividade de macrófagos contra C. neoformans, a apresentação de antígenos. Para tanto, será feito um experimento envolvendo 
macrófagos, uma proteína recombinante de C. neoformans (MP98) e um hibridoma de célula T que reconhece MP98 (P1D6). Espera-se 
que, na falta de autofagia, após contato com macrófagos que apresentam MP98 a proliferação e produção de IL-2 por P1D6 sejam 
diminuídas. Neste plano de trabalho geramos as ferramentas necessárias para a realização deste experimento. 

Metodologia: Produção de MP98 recombinante: O gene que codifica a MP98 foi inserido no vetor de expressão pPICZ? (Invitrogen) e 
transformado em P. pastoris X-33 por utilização do kit de Transformação da Pichia Easy Comp (Invitrogen). Induzimos a expressão em meio 
BMGY a 0,5% de metanol, e a proteína foi secretada para o sobrenadante. 

SDS-PAGE: A proteína recombinante foi analisada em gel de poliacrilamida contendo SDS. Terminada a eletroforese, o gel foi corado para 
visualização da proteína, e depois transferido para membrana para procedimentos de western-blot. 

Diminuição da autofagia por meio de interferência com ATG5: Para obter macrófagos com deficiência na autofagia, células J774 serão 
transduzidas com vetores lentivirais que resultam em integração de shRNAs (“short hairpin RNA”) cujo alvo é ATG5 no genoma da célula. 
Estes shRNAs são processados pela célula e transformados em siRNAs (“small interfering RNA”), que resultam na degradação do mRNA e 
consequente silenciamento de ATG5. 

Resultados: Nós obtivemos por meio de colaboração com um grupo dos EUA uma cepa de P. pastoris transformada com vetor para 
produção de MP98 recombinante. Esta cepa foi cultivada em meio para indução da expressão com metanol e os sobrenadantes de cultura 
analisados por eletroforese de proteínas em gel de poliacrilamida. Nós observamos um aumento das bandas entre 90 e 100 kDa ao longo 
das 72 horas de indução, indicando que houve indução expressão da MP98 por P. pastoris. A identidade da proteína foi confirmada por 
Western Blot e ela foi purificada por cromatografia de afinidade em colunas de níquel. 

Partículas lentivirais contendo diferentes shRNAs contra o gene ATG5 foram produzidas e transduzidas em células J774. RT-PCR em tempo 
real com amostras de RNA coletadas das células transduzidas foram utilizadas para quantificar a eficiência de silenciamento gênico. Dois 
clones de lentivírus que chamamos 305 e 306 resultaram em silenciamento bastante eficiente do gene alvo. 

 

Conclusão: Ao longo deste trabalho de implementamos importantes tecnologias de imunologia e bioquímica que tornaram possíveis a 
realização de experimentos de apresentação de antígenos necessários para testar a hipótese da linha de trabalho do grupo de pesquisa. A 
proteína MP98 foi produzida, purificada e concentrada com sucesso, gerando uma fonte precisa de antígenos para apresentação. 
Utilizando RNA de interferência, geramos macrófagos com defeitos na maquinaria autofágica. Com essas ferramentas, poderemos 
finalmente realizar experimentos in vitro e ex vivo para testar o efeito da autofagia na apresentação de antígenos de C. neoformans. O 
conhecimento gerado poderá futuramente servir para o desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas e/ou profiláticas para a 
criptococose. 

Palavras-Chave: Autofagia, criptococose, imunidade celular, fagocitose 
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ANÁLISE MORFOQUANTITATIVA DOS MÚSCULOS ESTRIADOS ESQUELÉTICO E CARDÍACOS E DOS 

NEURÔNIOS DO HIPOCAMPO DE RATOS SUBMETIDOS AO EXERCÍCIO DE LONGA DURAÇÃO TRATADOS 
COM DECANOATO DE NANDROLONA 

Kaique Nogueira 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária 
Instituição: UnB 
Orientador (a): EDUARDO MAURICIO MENDES DE LIMA 

Introdução: Devido à sua rápida formação e fácil visualização na fase embrionária, o coração do zebrafish é utilizado em diversas linhas de 
pesquisas cardiovasculares. Foi demonstrado histologicamente que a regeneração cardíaca do Paulistinha se dá por completo em apenas 
dois meses. O cloridrato de doxorrubicina é um antibiótico antineoplásico do grupo das antraciclinas, entretanto, seu uso no tratamento 
das diversas neoplasias que acometem humanos e animais domésticos tem se mostrado limitado devido ao alto risco de desenvolvimento 
de cardiomiopatia iatrogênica. A cardiotoxicidade é um dos efeitos colaterais mais significativos do tratamento oncológico. Alguns aspectos 
das doenças e dos tratamentos não conseguem ser totalmente reproduzidos in vitro, como a homeostasia tecidual, as interações entre as 
células, os seus microambiente e resposta aos fármacos. Este trabalho objetivou avalia o efeito da doxorrubicina no coração do Zebrafish e 
suas possíveis alterações. 

Metodologia: Utilizou-se 144 peixes da espécie Danio rerio divididos em grupo controle de veículo, injetados com solução salina 
tamponada (CV, n = 72) e controle positivo injetados com solução de doxorrubicina diluída 20µg/g (CP, n=72). O experimento durou doze 
semanas. Os animais foram aclimatados por 10 dias e submetidos a jejum de 24 horas precedente à injeção intracelomática, para a qual os 
peixes foram acomodados em mesa cirúrgica contendo esponja macia imersa em água. Os peixes foram eutanasiados em grupos de 6 por 
semana por meio de imersão em solução de tricaína metanossulfonato, seguida de imersão em água gelada (4ºC). Após fixados foram 
submetidos à técnica histológica convencional para confecção das lâminas coradas com HE. A densidade numérica de cardiomócitos foi 
estimada pelo método de Disector e sua ocupação e do interstício calculada pelos volumes relativos. A quantificação foi feita pelo  
programa STEPanizer® e os dados processados pelo software GraphPad Prism®6 considerando p=0,05. 

Resultados: Quanto observadas à microscopia de luz, as lâminas do grupo controle positivo não demonstraram fragmentos com indicações 
celulares de degeneração celular ou apoptose indicativos de remodelamento do miocárdio. As médias dos volumes relativos dos 
cardiomiócitos apresentaram diferença significativa (p<0,05) para ambos os grupos ao longo da semana, assim como a densidade 
numérica. No entanto, não foi constatado aumento ou redução no volume relativo ou densidade de cardiomiócitos entre a primeira e 
última semana de nenhum dos grupos. Ao correlacionar o avanço das semanas com o volume relativo de cardiomiócitos nos grupos 
controle de veículo e controle positivo, observou-se, respectivamente, fraca correlação positiva e fraca correlação negativa. Ao 
correlacionar os dois grupos, constatou-se fraca correlação positiva. A mesma situação foi encontrada com relação à densidade de 
cardiomiócitos, em ambos os grupos. 

Conclusão: A literatura indica que com o passar da idade o espaço dos cardiomiócitos seja ocupado por tecido conjuntivo, assim reduzindo 
o número destas células no miocárdio. Em humanos este fato ocorre mais nitidamente no início da vida, logo após o nascimento. No 
presente projeto não foi observado esta diminuição, talvez pelo fato de os animais já serem adultos e o tempo de estudo não ter sido 
suficiente para que houvesse remodelamento cardíaco. Com relação ao efeito da doxorrubicina sobre o coração do Zebrafish, não foi 
observado nenhum indício de remodelamento das fibras de músculo cardíaco em função da quantificação de cardiomiócitos, as células 
funcionais deste músculo. Concluímos por fim, que novos estudos são necessários para elucidar os efeitos da doxorrubicina sobre o 
coração do Zebrafish, levando em consideração a proporção de tecido conjuntivo e o tamanho da câmara ventricular. 

Palavras-Chave: Cardiomiopatia provocada por Doxorrubicina – O Zebrafish como novo modelo experimental 
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Programa de uma filosofia da linguagem pura: análise e contexto do Crátilo de Platão 
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Introdução: A segunda tetralogia do corpus platonicum proposta por Trásilo de Mendes sugere que há uma proposta de leitura que 
percorre um mesmo eixo temático. Se, por um lado, a estrutura do diálogo Crátilo gira em torno da verdade sobre a exatidão dos nomes, o 
diálogo Teeteto é conduzido por uma pergunta chave: o que na verdade é o saber? Um movimento comum que aproxima a estrutura do 
diálogo Crátilo com o plano argumentativo do Teeteto converge com a segunda resposta à pergunta chave que orienta o diálogo: o saber é 
opinião verdadeira. A formulação aporética da impossibilidade de dizer falsidades enunciada no Crátilo reaparece no Teeteto de maneira 
mais sofisticada. A este ponto de confluência se direcionou a presente pesquisa, que se divide em três tópicos chave: (i) breve 
apresentação e estruturação do diálogo Crátilo, (ii) apresentação, estruturação e plano argumentativo do Teeteto,(iii) um ponto de 
intersecção: a impossibilidade de dizer falsidades. 

Metodologia: O caráter acadêmico conduziu o estudo seguindo critérios da hermenêutica, isto é, análise e interpretação de textos de 
literatura primária e secundária. Deste modo, cumpriu-se o plano de trabalho segundo duas frentes metodológicas: (i) a interpretação de 
trechos selecionados segundo um método de análise conceitual que prime pela precisão argumentativa, (ii) a produção de textos conforme 
critérios técnicos de clareza e consistência lógica da argumentação. 

Resultados: Esse trabalho proporcionou o desenvolvimento da pesquisa do, iniciada no período 2013-2014, em particular aquele da assim 
chamada filosofia da linguagem no contexto da antiguidade clássica. Primando pela consistência na reconstrução dos argumentos, a leitura 
de textos clássicos em filosofia, nomeadamente os de Platão, tornou possível o aprofundamento de temas centrais à pesquisa, bem como 
deu continuidade à formação  do aluno. 

Conclusão: A proposta de leitura e interpretação do texto Crátilo, comparada a argumentos que explanem a passagem de uma concepção 
essencialista à concepção dialético-predicativa de discurso, planejada em nossa atual pesquisa, carece de um novo percurso, que 
contextualize os argumentos do Crátilo com os livros Teeteto, Górgias, Parmênides, antes mesmo de alcançar o Sofista. Para tal, o 
problema que incide no Crátilo e esgota-se no Sofista será cotejado pelo resgate de tradições pré-socráticas, pelo corpus platônico, e 
auxiliado por uma atualizada bibliografia secundária. 

Palavras-Chave: Nome, logos, movimento, falsidade. 

Colaboradores: Nada a declarar 
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Remoção de carga orgânica e coliformes em efluente tratado com tanques sépticos e leitos cultivados 

Kaline Maria Chagas de Franca 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária 
Instituição: UnB 
Orientador (a): DELVIO SANDRI 

Introdução: O uso de tanques sépticos (TS) seguidos de leitos cultivados (LC) para tratamento de esgotos constitui-se em alternativa viável 
em substituição aos sistemas convencionais. Um aspecto fundamental dos LC é sua capacidade de absorver água e transferir para a 
atmosfera por meio da transpiração, que na maioria das vezes é negligenciado no cálculo do tempo de retenção hidráulico. Nos LC atuam 
microrganismos aeróbios e anaeróbios, com grande capacidade de reduzir carga orgânica e resíduos sólidos, feita por processos físicos, 
químicos e biológicos, influenciados pelo tipo de fluxo do leito, pela planta cultivada, pelo meio suporte e pelas características do efluente. 
O objetivo foi avaliar a eficiência de TS composto de três câmaras em série e seguidos de LC com taboa (Typha spp), papiro-brasilerio 
(Cyperus giganteus) e lírio-do-brejo (Hedychium coronarium Koehne) na remoção de sólidos suspensos, totais e  dissolvidos, demanda 
bioquímica de oxigênio, turbidez, E.coli e coliformes totais. 

Metodologia: O experimento foi desenvolvido na Fazenda Água Limpa (FAL) da UnB. Os esgotos foram gerados nos sanitárias e refeitório e 
tratados em estação de tratamento de efluente (ETE).  A ETE/FAL/UnB é constituída por três TS em série e seguidos de três unidades de LC 
de fluxo subsuperficial e um sem cultivo, construídos em paralelo e preenchido com brita n. 2, com dimensões de 6,5 m (comprimento), 2,5 
m (largura) e 0,5 m (profundidade). Nos LC de fluxo subsuperficial horizontal, cultivou-se a taboa, papiro-brasileiro e lírio-do-brejo. A vazão 
de esgoto foi medida pelo método volumétrico durante o dia inteiro (8:00 h às 17:00 h), já  coleta de amostras em diferentes pontos da 
ETE/FAL/UnB foi realizada a cada duas horas, de segunda-feira a sexta-feira, em três semanas. Analisaram-se os sólidos suspensos, sólidos 
totais, sólidos totais dissolvidos, Demanda Bioquímica de Oxigênio, turbidez, E. coli e coliformes totais. 

Resultados: Os sólidos decantáveis variaram ao longo do dia, com maior valor às 11:00 h (20 mm) no esgoto bruto (P1). Após a passagem 
pelo primeiro tanque séptico os valores foram próximos à zero. Os sólidos totais foram maiores no P1 (1,96 mg L-1), já nos demais pontos 
não passou de 0,69 mg L-1, sendo que na entrada e saída dos leitos foram similar, os sólidos dissolvidos foi inferior ao esperado para 
efluente de esgoto doméstico, já que estes dados foram obtidos na fase de adaptação da ETE. A turbidez foi maior no ponto P1 chegando a 
365 NTU, já na saída dos leitos (49 NTU) foi três vezes menor que na entrada. Em um dos horários de coleta foi similar em todos os pontos 
avaliados. Houve enorme variabilidade na qualidade de esgoto bruto e no seu volume (1200 L dia-1 - 8:30 h às 16:30 h). Como não houve 
efeito das plantas na absorção de água a evaporação foi desprezível.   Os coliformes totais e E. coli variaram muito entre os pontos de 
coleta devido à enorme alteração da composição do esgoto bru 

Conclusão: - Os sólidos decantáveis e totais variaram bastante conforme o horário de coleta do dia e entre os dias de coleta, com elevada 
eficiência de remoção.  - De maneira geral a turbidez foi maior no ponto esgoto bruto nos dias e horários de análise, - A evapor 

Palavras-Chave: Wetlands, zona de raízes, taboa, meio de suporte, remoção de sólidos. 

Colaboradores: Sarah Maria Pires Camargo: Bolsista do Pibic (CNPq) e FAPDF 2014/2015. Edital:  ProIC/DPP/UnB 
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Clonagem e expressão heteróloga de Cp- Thionina II em Pichia pastoris 

Kamila Botelho Sampaio de Oliveira 
Unidade Acadêmica: Biologia Molecular 
Instituição: UCB 
Orientador (a): Simoni Campos Dias 

Introdução: A busca por peptídeos com atividade antimicrobiana a partir de fontes naturais tornou-se um dos principais interesses no 
campo da biotecnologia, devido a sua eficácia e atividade duradoura. Podem ser usados na agricultura e saúde pública para diversas 
finalidades. As defensinas representam uma classe de peptídeos encontrados em plantas, ricos em cisteínas, e conhecidos pelo seu efeito 
deletério principalmente contra fungos.  Entretanto quando  isolados de fontes naturais a quantidade de peptídeo é muito pequena, e a 
purificação muito laboriosa, não sendo suficiente à estudos de atividade e estrutura. O objetivo desse trabalho, e a expressao de da  
defensina Cp- Thionina II isolada do feijão-de-corda (Vigna unguilata) com 47 resíduos de aminoácidos incluindo oito resíduos de cisteínas 
que formam quatro conservadas pontes de sulfetos, e resíduos altamente básicos e que apresenta atividade contra bactérias na levedura 
Pichia pastoris. 

Metodologia: O gene que codifica o peptídeo Cp-Thionina II foi sintetizado de acordo com a sequência de aminoácidos do peptídeo 
descrito de Franco e colaboradores (2006) pela empresa Epotech Biolabs (www.epochlifescience.com) no vetor pBS-K. Utilizando primers 
específicos a sequência foi amplificada e o produto de PCR foi purificado e digerido com as enzimas Eco RI e NotI e ligado no vetor pPICz?A. 
Após esse procedimento o plasmídeo contendo o inserto foi extraído por miniprep, sequenciado,  e os clones  que continham a sequência 
correta foram inseridos   em Pichia pastoris por eletroporação. As leveduras recombinantes foram induzidas durante 96 horas, em metanol 
0,5%, e o sobrenadante do crescimento microbiano foi analisado em gel de Tris-tricina 16%, e bioensaios in vitro foram realizados contra 
Escherichia coli para confirmação da sua atividade antimicrobiana e para a produção do peptídeo. 

Resultados: De acordo com as análises do sequenciamento,  dois clones obtiveram a sequência do peptídeo Cp-thionin II inserido no vetor 
de expressão. Apesar de que não foi observada banda diferencial na altura de 6 KDa, quando comparados os sobrenadantes das leveduras 
recombinantes e não recombinantes, resultados de bioensaio indicam que um dos clones possuem atividade antimicrobiana contra E. coli. 

Conclusão: Com base nos procedimentos realizados, podemos concluir que o gene que codifica o peptídeo Cp-thionin II foi inserido de 
forma correta no vetor de expressão. Cepas recombinantes de P.pastoris produzindo o peptídeo Cp-thionin II foram confirmadas por 
bioensaios. Experimentos de Western Blot estão sendo conduzidos para confirmação da expressão do peptídeo no clone. 

Palavras-Chave: Expressão heteróloga, Cp-thionin II, Pichia pastoris, peptídeos antimicrobianos. 
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Efeito de intensa herbivoria em folhas de uma espécie decídua, Hymantanthus obovatus (Apocynaceae). 

Kamila Ferreira Sales 
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade de Planaltina 
Instituição: UnB 
Orientador (a): FLAVIA NOGUEIRA DE SA 

Introdução: O cerrado brasileiro é caracterizado pelo seu clima bem definido tendo uma estação chuvosa e outra seca. Em relação ao solo 
tem-se que nesta região geralmente estes são profundos, antigos e pobres em nutrientes. Esta última condição, exige adaptações 
específicas das plantas, além habilidade de evitar a perda de tecido foliar por fatores externos, como por herbivoria. No Cerrado, uma das 
adaptações das plantas é ser decídua, perdendo suas folhas na seca, como forma de evitar a perda de água. Portanto, este trabalho teve o 
objetivo principal de verificar o efeito da perda de folhas em uma espécie decídua, Hymathantus obovatus (Müll. Arg.), através de um 
experimento de campo, no qual pretende-se verificar: 1. Se o dano for causado antes da perda natural de folhas, se a espécie tem 
capacidade de antecipar a sua produção, ou, se a mesma mantém sua fenologia, 2. Como a fenologia ocorre após um segundo evento de 
dano. 3. Como é o desenvolvimento de plantas danificadas. 

Metodologia: Foram selecionados 47 indivíduos de H. obovatus, sendo: 1. 12 destinados ao controle (não sofreram nenhuma alteração 
experimental), 2. 35 submetidas a 1 corte, e 3. 16 submetidas a 2 cortes.  Cada evento de corte era representado pela remoção de todas as 
folhas das plantas experimentadas. O primeiro corte foi realizado no início da estação seca e o segundo no início da estação chuvosa. Ao 
estabelecer o experimento foram registradas altura e quantidade de folhas iniciais para todas as plantas. A produção de folhas foi 
acompanhada quinzenalmente por 14 meses após o primeiro corte e a altura foi registrada em 3 diferentes momentos ao longo do 
experimento. O estado fenológico de todas as plantas também foi registrado ao longo do trabalho. Também foi comparada a qualidade 
física das folhas das plantas submetidas aos 2 tratamentos e controles, através da quantidade de água e dureza. 

Resultados: Plantas submetidas a 1 corte recuperaram 100% das folhas em oito semanas e não perderam suas folhas no final da estação 
seca, conforme foi observado nos controles. No começo da estação chuvosa, plantas submetidas ao corte tinham 3 vezes mais folhas do 
que no início do experimento, enquanto que o controle tinha somente 2 vezes mais. No entanto tais plantas tiveram menor crescimento 
em altura do que os controles. Até a 22ª semana de acompanhamento, plantas que sofreram o segundo corte (na estação chuvosa) 
recuperaram aproximadamente 40% das folhas em relação ao número de folha iniciais. Plantas controle apresentaram uma constante 
produção de folhas na estação chuvosa. Somente um indivíduo controle floriu durante o período estudado. Em relação à análise física 
quando comparado os tratamentos não houve diferença na quantidade de água entre as plantas acompanhadas. Porém, folhas de plantas 
submetidas ao 2º corte foram significativamente mais duras. 

Conclusão: Após o primeiro corte, as plantas rapidamente iniciaram a produção foliar, não postergando para o final da seca, quando há a 
troca de folhas. Portanto houve uma boa recuperação do tecido foliar, tanto em número, quanto em qualidade física. No entanto, essa 
atividade ocorreu ás custas de menor crescimento em altura e alteração da fenologia. O impacto do segundo corte foi negativo em relação 
à recuperação de suas folhas e alteração da qualidade física. A produção de folhas após o segundo corte foi bem mais lenta, apesar de ter 
ocorrido na estação chuvosa. 

Palavras-Chave: herbivoria, produção de folhas, experimento, fenologia. 

Colaboradores: Breno Barboza da Silva, Cristiano Ferreira Leite, Mariana Azarias Vaz,  Matheus de Sales Costa, Thaynná Rodrigues Barreto 
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Acompanhamento da aquisição da postura sentada e do arrastar em crianças com Síndrome de Down 

Kamila França Barreto 
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade da Ceilândia 
Instituição: UnB 
Orientador (a): CLARISSA CARDOSO DOS SANTOS COUTO PAZ 

Introdução: A Síndrome de Down é uma alteração genética ligada ao cromossomo 21, observa-se, nesta população, frouxidão ligamentar, 
hipotonia e instabilidade articular que parecem influenciar de forma negativa no desenvolvimento motor desta população, neste sentido o 
estudo teve como objetivo entender e caracterizar o comportamento motor de crianças com SD, com idade de 6 meses a 1 ano e 4 meses, 
durante a manutenção da postura sentado e do arrastar, e identificar os ajustes cinemáticos utilizados para a manutenção e deslocamento 
nesta posição, além de descrever os fatores intrínsecos (tônus muscular) e extrínsecos (fatores ambientais) que possam influenciar sobre o 
desenvolvimento dos diferentes tipos de locomoção nesta população. 

Metodologia: Foi realizado durante o período de agosto de 2014 a julho de 2015, um estudo observacional, descritivo, no qual foram 
realizadas avaliações dos dados demográficos, fatores genéticos, fatores ambientais por meio de uma entrevista semi estruturada realizada 
com os responsáveis das crianças e exame diagnóstico de SD (realizado previamente) além da análise cinemática de 5 crianças SD por meio 
da filmagem de 5 crianças com diagnóstico de SD, na posição sentada e durante o deslocamento por 10 minutos, posteriormente os dados 
cinemáticos desta população foram analisados por três avaliadores que receberam treinamento prévio. Foi realizada ainda uma avaliação 
subjetiva de hipotonia pelos avaliadores. 

Resultados: Os resultados demonstraram que existe variabilidade de deslocamento intraindividuos e entre indivíduos, sendo que cada 
criança apresentou no mínimo 2 ajustes para a manutenção da postura ou para o deslocamento. Todas as crianças apresentaram pelo 
menos uma vez o mesmo ajuste para a manutenção da postura sentado e os fatores ambientais parecem exercer influência sobre o 
desenvolvimento desta população visto que crianças que recebem mais estímulos possuíram um repertório motor mais variado e 
realizavam menos ajustes para manter a postura enquanto que as crianças que apresentavam menor variabilidade de estímulos 
apresentaram menor repertório motor e mais ajustes. As crianças apresentaram a mesma condição genética, mas a avaliação do tônus 
demonstrou que parece existir diferentes graus de hipotonia o que pode influenciar no desenvolvimento dos ajustes posturais. 

Conclusão: As crianças que exploravam mais o ambiente possuem uma melhor qualidade no deslocamento e na manutenção da postura 
sentada, estes achados corroboram com estudos anteriores que demonstraram que a exploração do ambiente, bem como a interação com 
a mesmo, melhora a aquisição motora. A hipotonia grave parece ser um fator que dificulta a aquisição de posturas antigravitacionais como 
o sentar todavia não há um padrão de locomoção, cada criança assume posturas e realiza comportamentos motores de acordo com os 
fatores intrínsecos e extrínsecos, a hipotonia pode influenciar sobre a aquisição de habilidade motoras, incluindo a postura sentado e o 
arrastar, entretanto, crianças com SD com a mesma trissomia (trissomia livre do 21) podem apresentar diferentes comportamentos 
motores. Fatores ambientais também parecem influenciar sobre a variabilidade motora de crianças com SD na postura sentado. 

Palavras-Chave: Síndrome de Down, Fisioterapia, Desenvolvimento motor. 
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Parametros oftálmicos de equinos da cidade de Brasília. 

Kamilla Llurda Menezes Santos Caraline 
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Orientador (a): PAULA DINIZ GALERA 

Introdução: O exame oftálmico é rotineiramente empregado com o intuito de avaliar e identificar alterações oculares em equinos. O olho 
nesta espécie é grande e se apresenta proeminente e levemente desprotegido do crânio. Dentre os exames mais rotineiros, emprega-se o 
teste lacrimal de Schirmer (TLS), a tonometria e a avaliação da córnea por meio de corantes vitais, como a fluoresceína. O teste lacrimal de 
Schirmer (TLS) constitui-se de teste semi-quantitativo que avalia a produção lacrimal em milímetros durante um minuto, podendo 
diagnosticar baixa produção do filme lacrimal. A aferição da pressão intraocular (PIO), resultado do equilíbrio dinâmico entre a produção e 
drenagem do humor aquoso, é utilizada para diagnosticar a uveíte e o glaucoma. A fluoresceína é utilizada principalmente na detecção de 
ceratites e ulcerações corneanas. Objetivou-se, com este estudo, verificar os valores de normalidade do Teste Lacrimal de Schirmer (TLS) e 
da pressão intra-ocular (PIO), além de avaliar a córnea por m 

Metodologia: Utilizaram-se 100 equinos provenientes do 1º Regimento de Cavalaria de Guarda (RCG) do Exercito de Brasília. Os animais 
eram adultos, com idade variando entre quatro e 15 anos, de ambos os sexos, sendo 40 fêmeas e 60 machos, de raças distintas, com um 
total de 92 animais pertencentes à raça Brasileiro de Hipismo. Incluíram-se no estudo animais hígidos e livres de alterações oftálmicas e 
sem histórico prévio de alteração ocular. Os animais foram avaliados entre os meses de janeiro e maio do ano de 2015, no período da 
manhã, e encontravam-se estabulados previamente à avaliação oftálmica. Preconizou-se iniciar todos os exames pelo olho direito e em 
seguida avaliar o olho esquerdo. O primeiro exame realizado foi o Teste lacrimal de Schirmer, seguido da aferição da pressão intraocular e 
do teste da fluoresceína. Após o teste da fluoresceína realizou-se inspeção da superfície ocular pela biomicroscopia com auxilio da lâmpada 
em fenda portátil. O presente trabalho foi aprovado pelo Comitê de 

Resultados: O valor médio encontrado no Teste lacrimal de Schirmer para ambos os olhos foi de 22,85 ± 6,17 mm/min e a média geral da 
pressão intra-ocular foi de 26,65 ± 6,37 mmHg. O TLS e a PIO não revelaram diferença estatística significativa entre a idade, o sexo e nem 
entre os olhos direito e esquerdo. A média dos testes exibiu valores com intervalo de confiança de 95%. Os intervalos de confiança obtidos 
foram 11- 35 e 16- 40 relativos ao TLS e a PIO, respectivamente. No TLS e na PIO, não foram observadas variações importantes em relação 
aos valores de referência de cada exame. O teste da fluoresceína apresentou resultado negativo para todos os animais examinados. 

Conclusão: Nas condições em que este estudo foi realizado, verificou-se que os parâmetros oftálmicos de equinos residentes na cidade de 
Brasília não diferem dos valores reportados em literatura. 

Palavras-Chave: Teste lacrimal de Schirmer, pressão intra-ocular, fluoresceína, superfície ocular, equinos. 

Colaboradores: Ana Raquel Araújo Ferreira, Ana Carolina da Veiga Rodarte de Almeida e Renan Fiel. 
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Viabilidade celular de fibroblasto de pele a exposição de papaína por imunofenotipagem 

Karina Brito da Costa 
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade da Ceilândia 
Instituição: UnB 
Orientador (a): MICHELLE ZAMPIERI IPOLITO 

Introdução: acarretam enormes custos médicos. Com o aumento do crescimento das populações propensas a complicações na cicatrização 
de feridas (por exemplo, pacientes diabéticos, obesos e idosos), há uma necessidade urgente e não atendida de novas estratégias para 
prevenir e tratar. Nos últimos anos tem-se dado muita atenção ao papel desempenhado pelas enzimas proteolíticas no processo de 
reparação dos tecidos danificados e seu efeito na retirada de tecidos necróticos, desvitalizados e infectados da lesão. A papaína é uma 
enzima proteolítica de origem vegetal extraída da Carica papaya. Desta forma o objetivo deste experimento é cultivar fibroblastos 
dérmicos coletados, realizar o estudo estatístico com as comparações e correlações possíveis entre os diferentes resultados obtidos e 
apresentar um padrão de nível de aceitável de papaína para a viabilidade de fibroblastos. 

Metodologia: Estudo experimental, analítico. O presente estudo possui um delineamento de pesquisa clínica, observacional, prospectiva, 
analítica, controlada, realizada em centro único e experimental, in vitro. Imunofenotipagem com 7AAD e a Anexina V: Na segunda 
passagem, as células foram removidas e fixadas em formaldeído 2% em PBS por 30min, à temperatura ambiente. 1991. Foi utilizado o teste 
não paramétrico de Wilcoxon para análises pareadas e o de Friedman para análises múltiplas. O nível de significância estatística foi fixado 
em 0,05 e assinalado com asterisco quando os valores apresentarem diferença estatística 

Resultados: Avaliada a percentagem de células viáveis no isolamento primário de fibroblastos no grupo 1%, 2% e 10% de papaína. 
Observado que os grupos apresentaram percentagens de 99,3%, 94,1%, 95,36%, respectivamente, com significância estatística. Passamos à 
avaliação da percentagem de células em apoptose com o uso de papaína nas concentrações de 1%, 2% e 10%, respectivamente:0%, 5%, 
3,49%. Em apoptose tardia: 0,47%, 0,07%, 0,11% e necrose: 0,07%, 0,83%, 1,04%, sem significância estatística. 

Conclusão: A maioria das células, quando expostas a papaína, mantiveram-se viáveis nas diferentes concentrações de papaína. Todos os 
níveis de concentração da papaína avaliados foram considerados aceitáveis in vitro, o que viabiliza o tratamento com o uso dessa enzima 
em feridas. 

Palavras-Chave: Enfermagem, Feridas, Papaína. 
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Efeito do lodo na produção de mudas aroeira-preta (Miracrodruon urundeuva Allemão) 

Karina Fernanda da Silva Lopes 
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Orientador (a): ILDEU SOARES MARTINS 

Introdução: A aroeira- vermelha (Schinus terebinthifolius Raddi), é uma Anacardiaceae pioneira, nativa do Brasil. Possui alto valor 
econômico devido a alta densidade, alta resistência mecânica da madeira. É recomendada para recuperação de ecossistemas degradados, 
pela facilidade de cultivo em viveiros, elevada porcentagem de germinação e grande rusticidade. Utilizar o lodo como adubo orgânico para 
recuperar áreas degradadas é uma boa opção de retirar esse resíduo do meio ambiente. O biossólido atua como adubo fornecendo macro 
e micronutrientes ao solo. Além disso, o lodo pode ser usado como um corretivo de acidez de solo. O objetivo desta pesquisa é verificar a 
possibilidade de utilização do lodo na produção de mudas de aroeira. Os objetivos específicos são: utilização do lodo como substrato, 
produção de mudas de aroeira- vermelha, verificar eficiência da germinação das sementes de aroeira-vermelha, contribuir para 
estabelecimento de um protocolo de produção de mudas de aroeira-vermelha.  PALAVR 

Metodologia: As mudas de aroeira- vermelha (Schinus terebinthifolius Raddi) foram produzidas no viveiro da prefeitura do Campus Darcy 
Ribeiro na Universidade de Brasília, utilizando sacos plásticos de tamanho 15X23 cm.  As sementes utilizadas foram retiradas na NOVACAP 
(Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil). A produção das mudas ocorreu em Dezembro de 2014. Utilizou-se fertilizante NPK 
4:30:16, 25 g em cada saco plástico. A adubação normal foi realizada utilizando-se solo de horizonte B e a adubação orgânica com lodo 
seco. Foram realizados 5 tratamentos divididos em 5 blocos (A, B, C, D, E). O delineamento experimental foi inteiramente ao acaso, com 4 
repetições e a unidade amostral foi de 8 mudas. As características de cada bloco são seguintes: bloco A (100% lodo), bloco ( 25% de adubo  
e 50% lodo), bloco C (50% adubo e 50% lodo), bloco D (25% de adubo e 75% de lodo) e bloco E( 100% de adubo). O bloco E é o controle. 

Resultados: A germinação das mudas de aroeira vermelha (Schinus terebinthifolius Raddi) geralmente ocorre após 30 dias. No 36º dia foi 
verificado, e as mudas não haviam germinado. A observação seguiu durante mais dois meses e o resultado é que apenas 4 mudas 
germinaram no bloco E (controle), aproximadamente 11% do bloco. Nos outros blocos, nenhuma muda germinou. Desta forma, a análise 
de crescimento após a germinação tornou-se inviável ao experimento. Desta forma, a análise de crescimento após a germinação tornou-se 
inviável ao experimento, pois os resultados foram diferentes do esperado.  DISCUSSÃO  Diferente do resultado deste experimento, alguns 
autores constaram que as mudas nos tratamentos com lodo de esgoto na composição do substrato, revelaram um crescimento em altura 
superior às mudas do tratamento testemunha, provavelmente pelo fato desses substratos apresentarem maiores teores de N e P em 
relação à testemunha. Em geral, o uso de lodo de esgoto, como componente do substrato é uma alte 

Conclusão: Neste experimento não foi possível definir se a utilização do lodo é eficaz para a produção de mudas de aroeira vermelha 
(Schinus terebinthifolius Raddi), pois as mudas que não germinaram podem ter perdido a sua viabilidade. Desta forma, é necessário que 
antes do experimento as sementes passem por teste de vigor das sementes, além de uma análise química do lodo utilizado. 

Palavras-Chave: Aroeira-vermelha (Schinus terebinthifolius Raddi), lodo, germinação, semente, viabilidade de sementes. 
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O sistema bancário e o poder de mercado dos bancos 

Karine Cristina de Oliveira Paiva 
Unidade Acadêmica: Departamento de Economia 
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Orientador (a): DANIEL OLIVEIRA CAJUEIRO 

Introdução: A recente crise financeira incitou o debate acerca do nível da tomada de risco dos bancos e demais entidades, de forma que as 
discussões se basearam na influência das metas inflacionárias e da supervisão bancária na estabilidade do sistema financeiro. O papel das 
metas inflacionárias foi questionado por autores como Blanchard (2010), com o argumento que ao focar na estabilidade dos preços, os 
bancos centrais negligenciaram o sistema financeiro e o surgimento de bolhas de ativos. Com relação à supervisão bancária, o Basileia III 
buscou reduzir o risco sistêmico ao aperfeiçoar as recomendações aos bancos. Porém, ao analisar os dados disponíveis, os autores Barth, 
Caprio e Levine (2008) constataram que não se pode afirmar uma melhora no desempenho financeiro ocasionado pelo aumento da 
supervisão. Dessa forma, com base em tais controvérsias, no presente artigo buscou-se responder se a eficácia das metas inflacionárias na 
estabilidade financeira depende dos níveis de supervisão bancária. 

Metodologia: Para analisar se há relação entre as metas inflacionárias e a supervisão bancária, utilizou-se o banco de dados da pesquisa 
mais recente do Banco Mundial (Pesquisa IV), sobre a Regulação e Supervisão Bancária pelo mundo. Contendo informações sobre mais de 
125 países desde o ano 2000, os dados incluem informações sobre a implementação do acordo de Basileia, as questões relativas ao capital 
e a supervisão. O modelo estimado é de efeitos fixos, no qual a variável dependente é o logaritmo natural do Z-score que corresponde a 
uma proxy para a estabilidade bancária individual ao medir o quão distante um banco específico está da insolvência. As principais variáveis 
independentes são a variável dummy que iguala a um se o país adotar o regime de metas de inflação, a variável que mede o poder de 
supervisão bancária, a variável TED spread que mensura iliquidez global e a variável dummy que iguala a um se o banco for 
sistematicamente importante. 

Resultados: Ao regressar as variáveis de estabilidade bancária individual (Z-score), a dummy de meta inflacionária (IT dummy) e a variável 
de poder da supervisão (Supervisory Power), os resultados apontaram uma interação positiva e significativa, evidenciando que a 
supervisão e a meta inflacionária podem influenciar positivamente a estabilidade financeira. A interação entre a variável TED spread, IT 
dummy e Supervisory Power foi positiva, porém não significante. Ao interagir a IT dummy e a variável dummy que iguala a um se o banco 
for sistematicamente importante (SIFI), o resultado apontou uma relação negativa e significativa, enquanto a tripla interação entre a 
variável SIFI, IT dummy e a variável do poder de supervisão, foi positiva e significante, mostrando que bancos sistematicamente 
importantes são mais estáveis sobre o regime de metas inflacionárias somente quando há grande supervisão bancária. 

Conclusão: Os resultados empíricos evidenciaram que o debate criticando a adoção de metas inflacionárias e supervisão bancária não é 
totalmente verdadeiro, uma vez que quando o país possui supervisão bancária forte e de qualidade, a estabilidade de preços, juntamente 
com uma maior prestação de contas do banco central está positivamente relacionada com a estabilidade bancária. Além disso, bancos 
sistematicamente importantes também parecem ser mais resistentes contra crises financeiras quando o regime de metas inflacionárias é 
adotado conjuntamente com bons níveis de supervisão. Estes resultados mostram que a meta inflacionária sozinha não pode ser 
responsabilizada pela falta de resposta das autoridades frente ao desequilíbrio financeiro. 

Palavras-Chave: Crise financeira, metas inflacionárias, supervisão bancária 
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Introdução: A pesquisa Tipos de transição e consolidação democrática no Cone Sul: o caso chileno está voltada para análise das relações 
civis-militares no Chile e de seus efeitos sobre a prática democrática daquele país. Trata-se, sobretudo, de um estudo do processo de 
transição democrática chileno, que inclui a desmilitarização do país. Dividida em duas abordagens, sendo uma histórica e outra teórica, a 
pesquisa se concentra na literatura produzida sobre o Chile, seu processo de transição democrática e relações civis-militares, utilizando 
também notícias e documentários. No caso chileno, a figura de Augusto Pinochet é central para a compreensão das inflexões envolvidas na 
trajetória do país. No momento, a pesquisa foca principalmente nos acontecimentos relativos à sua prisão, buscando a apreensão das 
razões pelas quais esse evento foi tão importante para os desdobramentos observados a seguir. 

Metodologia: O método utilizado é o comparativo, sendo a análise efetuada por estudo de caso do tipo process tracing. 

Resultados: Linha do tempo referente à evolução da legislação chilena relativa à desmilitarização a partir de 2007. 

Conclusão: - Do ponto de vista da literatura sobre processos de transição da chamada Terceira Onda da democratização, o Chile representa 
um paradoxo, constituindo caso desviante dessa teoria. - A repercussão da prisão de Pinochet no Chile, devido à cobertura da mídi 
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Relação de Instrumentos de avaliação da extremidade superior parética. 

Karissa Yasmim Araujo Rosa 
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Orientador (a): LEONARDO PETRUS DA SILVA PAZ 

Introdução: Introdução: A hemiparesia pode determinar redução no uso do membro superior parético (MSP) em atividades cotidianas. 
Objetivo: Verificar diferenças entre as pontuações de instrumentos de avaliação do MSP baseados em auto-relato e em avaliação objetiva. 
O inventário Motor Log Activity (MAL) trata-se de entrevista criada para avaliar o uso espontâneo do MSP em atividades cotidianas, 
enquanto a AAUT é um teste objetivo, pois o terapeuta avalia o uso do MSP. Na AAUT o paciente realiza atividades cotidianas sem saber 
que está sendo avaliado sem qualquer orientação. O paciente é induzido a realizar as tarefas. Findada a avaliação o examinador avisa ao 
paciente que o mesmo estava sendo filmado. 

Metodologia: Metodologia: Trata-se de um estudo analítico, observacional e transversal, envolvendo a avaliação de 5 pacientes 
hemiparéticos após AVC, sendo quatro do sexo feminino e apenas um ao sexo masculino, com média de idade de 58,6 anos (±27,10). O uso 
do MSP em atividades cotidianas foi avaliado em sessão única pelos instrumentos: Motor Log Activity (MAL), o qual é baseado em auto-
relato e pelo terapeuta pela escala Amount Activity Use Test (AAUT). 

Resultados: Resultados: Não foram observadas diferenças estatisticamente significativas entre as pontuações das escalas MAL e AAUT 
(Mann-Whitney, p>0.05). 

Conclusão: Conclusão:  Novas estratégias terapêuticas dependem de estudos adicionais envolvendo seguimento de um número maior de 
pacientes para permitir a validação de instrumentos de avaliação do uso espontâneo do MSP. 

Palavras-Chave: Acidente Vascular Cerebral, Paresia, Destreza Motora, Fisioterapia. 
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Intervenção terapêutica da música em traumas neurológicos: uma revisão de literatura 
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Introdução: Apesar de haver várias terapias para as diversas consequências dos traumas cerebrais, a literatura é escassa no que concerne a 
terapia não-farmacológica. A musicoterapia é uma técnica de tratamento que utiliza o som para fins terapêuticos, psicoprofiláticos e de 
reabilitação. Ela tem demonstrado melhorias na atenção, motivação, relaxamento e vocalização do portador de paralisia cerebral.  No 
entanto, as respostas terapêuticas parecem ser dependentes da idade do sujeito investigado, mostrando um diferencial de resposta 
relacionado à idade. Considerando o que foi exposto, o objetivo desta pesquisa será fazer uma revisão de literatura nos últimos 10 anos 
(2004-2014) envolvendo a terapia da música em lesões neurológicas em diferentes fases de desenvolvimento do SNC. 

Metodologia: O estudo retrospectivo nos últimos 10 anos foi descritivo, com abordagem quantitativa e qualitativa sobre a aplicabilidade 
terapêutica da música em traumas neurológicos, enfatizando as alternativas terapêuticas utilizadas em vários aspectos clínicos, 
principalmente as interferências comportamentais e cognitivas. Os materiais catalogados envolveram tanto pesquisa com humanos quanto 
com animais experimentais. Para tal, foi realizado um levantamento bibliográfico compreendendo o período de 2005-2015, por meio de 
revisão sistemática da literatura, tendo como bases principais: SciELO, LILACS, MEDLINE e PubMed. Na pesquisa, os principais unitermos 
utilizados foram: cerebral hypoxia ischemia, behavior, cognition, music therapy. Não foram levadas em consideração informações que não 
eram provenientes de revistas indexadas internacionalmente ou de anos que não contemplaram o período dos últimos 10 anos. 

Resultados: Dentro do levantamento realizado, observou-se que as repercussões envolvendo traumas neurológicos afetam o organismo 
como um todo, apresentando manifestações clínicas que acometem principalmente o sistema nervoso. O metabolismo aeróbico é 
fundamental para execução adequada das funções metabólicas, sendo que a síndrome hipóxico-isquêmica, por exemplo, principalmente 
no período neonatal, pode ser muito frequente, sendo esta uma fase de desenvolvimento bastante crítica para o recém nascido, no qual o 
referido metabolismo é imprescindível para o bom desenvolvimento do SNC. O que normalmente acontece nesta fase, pode reproduzir 
direta ou indiretamente as respostas observadas na sua fase adulta. No que diz respeito à maioria das terapias disponíveis, em especial à 
musicoterapia, esta parece ser, algumas vezes, ineficaz em reduzir os déficits neurológicos, apesar de algumas outras mostrarem o 
contrário. 

Conclusão: Por outro lado, com base nesse levantamento, conclui-se que a musicoterapia facilita a neurogênese, a regeneração e o reparo 
nervoso por sua ação de ajuste na secreção de hormônios, levando à plasticidade neural e atuando desde o período fetal à fase adulta. 
Dessa maneira, observa-se que essa terapia pode representar estímulo positivo, já que se trata de técnica terapêutica embasada nas artes 
que vem sendo aplicada em diversas doenças decorrentes de traumas neurológicos, inclusive durante o desenvolvimento do sistema 
nervoso central. 

Palavras-Chave: Musicoterapia, Trauma neurológico, Sistema Nervoso Central 
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Introdução: O minoxidil sulfato (MXS) é um sal derivado de pirimidina que tem sido amplamente utilizado por ser mais hidrossolúvel que 
sua forma base. Formulações a base deste fármaco são produzidas para tratar alopecia androgênica, popularmente conhecida como 
calvície, com aplicações locais do fármaco. O objetivo deste estudo foi validar um método espectrofotométrico para quantificação do MXS 
em formulações farmacêuticas e analisar a granulometria do MXS e insumos farmacêuticos a serem usados no desenvolvimento de 
formulações para utilização tópica. 

Metodologia: O método analítico por espectrofotômetro foi validado de acordo com as normas oficiais previstas pela ANVISA. A análise 
estatística dos dados da validação foi realizada através de análise de variância simples (ANOVA) ou teste t-Student, utilizando o programa 
SPSS. A análise granulométrica foi feita em um tamisador com 11 malhas dispostas em ordem decrescente de tamanho de abertura de 
malha operado com agitação moderada por até 30 minutos. 

Resultados: O método desenvolvido mostrou-se linear, apresentando coeficiente de correlação de 0,9991, preciso com a média dos 
coeficientes de variação em 1,73% e exato com recuperação média de 98,27%. O método demonstrou seletividade na presença dos 
insumos previstos para as formulações a base de MXS como ácido cítrico, ácido tartárico e bicarbonato de sódio. Os limites de detecção e 
quantificação foram considerados adequados para quantificação do fármaco em baixas concentrações. A análise granulométrica do MXS 
revelou um tamanho médio de partícula de 70,42 ?micra, enquanto que os demais insumos apresentaram os seguintes resultados:    ácido 
cítrico 163?micra, ácido tartárico 178,57?micra e bicarbonato 107,52?micra. 

Conclusão: A validação do método espectrofotométrico o habilita a ser empregado em doseamentos e quantificações analíticas de MXS 
em formulações farmacêuticas. A análise granulométrica do MXS e insumos farmacêuticos fornecerão informações relevantes para o 
desenvolvimento de formulações contendo esses materiais. 

Palavras-Chave: minoxidil sulfato, validação analítica, análise granulométrica 
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Potencial fermentativo de dietas contendo torta de amêndoas de Macaúba (Acrocomia aculeta) em 

diferentes inóculos cecais de suínos em crescimento. 
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Orientador (a): LUCI SAYORI MURATA 

Introdução: Tem sido constante a busca por alimentos alternativos que possam substituir, de forma adequada e econômica, os produtos 
tradicionalmente utilizados na elaboração de rações por sofrerem oscilações sazonais de preços. Nesse sentido, o uso da torta de 
amêndoas da macaúba (Acrocomia aculeata) tem sido uma opção viável na alimentação animal devido à riqueza de fibras e proteínas. Em 
especial a fibra dietética, fração do alimento não digerível pelas enzimas endógenas dos animais monogástricos, mas pela ação da 
microbiota gastrintestinal, como as bactérias Bacteroides succinogenes e Ruminococcus flavefaciens, também presentes no rúmen bovino, 
confirmam a capacidade de degradação das fibras pelos suínos, correlacionado também ao maior tamanho e permanência no trato 
gastrointestinal, principalmente no intestino grosso. Objetivou-se com o estudo avaliar o potencial fermentativo de dietas contendo torta 
de amêndoas da macaúba em diferentes inóculos cecais de suínos em crescimento. 

Metodologia: O ensaio de fermentação in vitro utilizou três inóculos: líquido de ceco de suínos criados em sistema convencional confinado 
(CSC), de suínos criados em sistema ao ar livre (CSF) e líquido ruminal de bovino fistulado (LRB), e quatro substratos: dieta basal (BAS), 
BAS+10% de macaúba (M10), BAS+20% de macaúba (M20) e feno de Tifton (TF), em delineamento inteiramente casualizado em arranjo 
fatorial 3x4, com 4 repetições de cada substrato por inóculo. O LRB foi colhido de um adulto mantido em pastagem de Brachiaria brizantha 
e, os inóculos cecais, de suínos alimentados à base de soja e milho. Os criados ao ar livre tinham acesso à pastagem nativa. Os dados de 
potencial máximo de produção de gases (A), tempo de colonização (L), taxa de produção de gases (µ), degradabilidade da matéria seca (D) 
e produção cumulativa de gases (P) foram submetidos à análise de variância e teste Tukey (P<0,05). O volume acumulado de gases foi 
medido às 0, 3, 6, 9, 12, 16, 24, 48, 72 e 96 horas após incubação. 

Resultados: Foram observadas interações (P<0,05) entre as variáveis independentes estudadas para os parâmetros A, L e µ avaliados no 
estudo. Os valores médios de A, L e µ foram 326,04, 2,0377 e 0,04059 para BAS, 277,23, 0,9079, 0,03915 para M10, 277,29, 1,4946 e 
0,03883 para M20, 162,23, 1,7784 e 0,02260 para TF. O LRB apresentou o maior A quando os substratos foram BAS, M10 e TF (351,85, 
294,85 e 239,92, respectivamente), diferentemente do CSC, que apresentou os menores potenciais para os mesmos substratos (288,92, 
258,05 e 129,92, respectivamente). A D em 24h apresentou-se diferente para M10 e TF, sendo que em M10 o CSC (73,20%) e CSF (72,39%) 
não diferiram entre si e LRB (70,38%) foi menor que CSC e similar a CSF. Para D em 96h não houve diferença entre os inóculos quando 
utilizado os substratos BAS, M10 e M20. A taxa de D dos substratos tanto em 24h quanto em 96h foram maiores para BAS e menores para 
TF em todos os inóculos. 

Conclusão: O resultado referente ao inóculo LRB com substrato TF foi coerente com os encontrados na literatura. Em relação aos inóculos 
estudados, os resultados obtidos indicam similaridade entre o potencial fermentativo do rúmen bovino e ceco de suínos com acesso a 
pastagem, indicando com coerência e viabilidade o uso do modelo matemático quando adaptado ao tempo de passagem do alimento pelo 
trato gastrointestinal do suíno. A inclusão de 10% e 20% de torta de amêndoas da macaúba na dieta basal resultou em uma diminuição da 
capacidade fermentativa e da degradabilidade das dietas, sugerindo uma qualidade inferior destas em relação à dieta basal comercial em 
todos os inóculos. O modelo de France, empregado para avaliar a cinética de produção de gases ruminal se mostrou eficiente no estudo 
em suínos, porém necessita de estudos mais aprofundados sobre seu uso em monogástricos. 
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Interações de coleópteros florívoros e folívoros e plantas do Cerrado. 
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Introdução: Uma das causas da elevada diversidade dos insetos em áreas de cerrado está relacionada ao modo de vida herbívoro, no qual 
os insetos estabelecem uma forte interação com suas plantas hospedeiras, realizando todo o desenvolvimento larval em um único 
indivíduo, onde se alimentam e se abrigam. Nesse contexto, a ordem Coleoptera destaca-se em importantes processos ecológicos como 
decomposição, ciclagem de nutrientes, polinização, dispersão, além da regulação de populações de plantas e animais. Constitui juntamente 
com a ordem Lepidoptera os dois maiores grupamentos em número de espécies de insetos herbívoros, capazes de explorar todas as partes 
da planta como raízes, troncos, ramos, folhas, flores, frutos e sementes. Portanto, este trabalho teve como objetivo conhecer a diversidade 
de interações e a amplitude de dieta de espécies de Coleoptera florívoros e folívoros com as plantas do Cerrado e analisar o efeito da 
precipitação sobre esta diversidade de interações. 

Metodologia: O estudo foi desenvolvido em quatro áreas de cerrado sensu stricto do Distrito Federal: o Centro Olímpico da Universidade 
de Brasília, Parque Nacional de Brasília, Centro de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnologia e a Fazenda Água Limpa entre agosto 
de 2014 a julho de 2015. As coletas dos coleópteros foram realizadas manualmente, nas duas estações climáticas definidas para o Cerrado, 
durante o período matutino em parcelas temporárias de 10 m de diâmetro. As parcelas possuíam no mínimo uma das 10 espécies de 
plantas focais (plantas típicas do cerrado). As plantas de cada parcela foram identificadas, contadas e vistoriadas à procura de coleópteros, 
os quais foram coletados e armazenados em frascos com o número da parcela, data da coleta, espécie e número da planta hospedeira. 
Posteriormente, os insetos foram montados, etiquetados, morfoespeciados, identificados até família e depositados na Coleção 
Entomológica do Departamento de Zoologia da Universidade de Brasília. 

Resultados: Foram vistoriadas 10.123 plantas de 245 espécies distribuídas em 55 famílias e 47 parcelas. As três famílias de plantas com 
maior abundância relativa foram Euphorbiaceae (1.283), Fabaceae (1.101) e Myrtaceae (925). As espécies de plantas que apresentaram 
maior abundância relativa foram: Croton goyazensis, Maprounea guianensis e Myrcia hiemalis. Quanto aos coleópteros foram coletados 
145 indivíduos, 67 morfoespécies e 10 famílias em 113 plantas de 49 espécies e 24 famílias. As famílias de besouros encontradas foram: 
Buprestidae, Melolonthidae, Cerambycidae, Chrysomelidae, Meloidae, Bruchidae, Erotylidae, Coccinellidae, Curculionidae e Tenebrionidae. 
Durante o período avaliado, novembro foi o mês que apresentou o maior número de besouros coletados (62 indivíduos). 

Conclusão: Das famílias encontradas, Chrysomelidae (63 indivíduos) foi a que apresentou maior número de coleópteros em folha. Já em 
flor a família que mais se destacou foi Curculionidae, onde foram coletados 18 besouros, assegurando deste modo a importância folívara e 
florívara dessas famílias. As espécies de plantas mais acessadas por besouros que utilizam folhas na dieta foram Kielmeyera coriacea (20 
indivíduos) e Mimosa radula (7 indivíduos). Por outro lado, Annona crassiflora (4 indivíduos) foi a espécie mais acessada pelos coleópteros 
que utilizam inflorescências como recurso alimentar. Conclui-se que existe maior diversidade de coleópteros folívoros quando comparado 
os florívoros fato que pode estar associado à maior amplitude de dieta disponível para esses besouros e a distribuição heterogênea dos 
recursos alimentares no Cerrado durante o ano. Na estação chuvosa concentra-se a maior parte dos coleópteros coletados. 

Palavras-Chave: Coleoptera, interação inseto-planta, herbivoria, dieta, Chrysomelidae, Curculionidae. 

Colaboradores: Ivone Rezende Diniz, Cintia Lepesqueur Gonçalves, Thayane Pereira da Silva, Juliana Cristina de Souza. 
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Rendimentos de cortes da carcaça de cordeiros submetidos a diferentes dietas em confinamento 

Karolliny Braz de Araujo 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária 
Instituição: UnB 
Orientador (a): RODRIGO VIDAL OLIVEIRA 

Introdução: O sistema de terminação de cordeiros em confinamento apresenta impactos sobre o sistema de produção como um todo, 
sobretudo, no aumento na escala de produção, devido à liberação de áreas de pastagens para o rebanho de cria, e o melhor retorno sobre 
o capital investido, especialmente a terra, em função dos incrementos em produtividade. Dietas de alto concentrado, classificadas como 
100% grão, contendo 85% de grão de milho inteiro mais 15% de um pellet proteico complementar, estão sendo usadas em alguns 
confinamentos como fonte exclusiva de alimentos. Vale ressaltar que os estudos para validar essa opção de manejo alimentar são 
conduzidos, em sua grande maioria, com bovinos, havendo assim a necessidade de estudar os benefícios e possíveis problemas que essas 
dietas podem proporcionar aos ovinos. Objetivou-se avaliar a influência da dieta contendo pellet comercial e grãos de milho inteiro sobre 
rendimentos dos principais cortes comerciais da carcaça de cordeiros terminados em confinament 

Metodologia: O experimento foi realizado no Centro de Manejo de Ovinos (CMO/FAL/UnB). Utilizou-se 20 cordeiros de peso médio de 16 
kg e 3 meses de idade e distribuídos em dois tratamentos: 1) dieta contendo silagem (25%) e concentrado (75%) a base de farelo de soja e 
milho e 2) dieta contendo pellet comercial (15%) e grão de milho inteiro (85%). Os animais foram abatidos com peso vivo médio de 35 kg, 
submetidos previamente a jejum de sólidos e líquidos de 16 horas. As carcaças foram colocadas em câmara fria a 5ºC e mantidas por 24 
horas. Após este período de resfriamento, as carcaças serão seccionadas longitudinalmente e a metade esquerda dividida em cinco cortes 
comerciais: 1) Perna, 2) Lombo, 3) Costelas, 4) Paleta e 5) Pescoço. O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado (DIC), em 
um total de dois tratamentos (duas dietas experimentais) com 10 repetições cada. 

Resultados: Não houve diferença estatística (P>0,05) para os pesos dos cortes referentes ao pescoço, lombo e pernil, sendo que 
apresentaram médias de 0,757 kg para o pescoço, 0,943 kg para lombo 2,67 kg para pernil. As dietas influenciaram (P<0,05) o peso da 
paleta, das costelas e dos cortes nobres (paleta, lombo e pernil), sendo que os animais alimentados com pellet comercial acrescido com 
grão inteiro de milho apresentaram médias superiores (1,65, 2,63 e 5,37 kg, respectivamente) aos que receberam silagem e concentrado 
(1,56, 2,25 e 5,06 kg, respectivamente). Os rendimentos dos cortes comerciais não apresentaram diferença estatística (P>0,05), com o 
pescoço apresentando valor médio de 8,98%, a paleta de 19,50%, as costelas de 29,31%, lombo de 11,37%, pernil de 32,18% e dos cortes 
nobres de 63,05%. 

Conclusão: A ração contendo pellet comercial e grão de milho inteiro apresenta uma excelente alternativa para o manejo alimentar de 
cordeiros terminados em confinamento, por proporcionar excelentes pesos e rendimentos dos cinco principais cortes comerciais da 
carcaça. 

Palavras-Chave: cortes comerciais, milho grão inteiro, ovinos, pellet 

Colaboradores: José Franklin Athayde Oliveira, Eduardo Guimarães Brandão, Arthur José Pereira, Kamilla Llurda Menezes Santos, Lorena 
Gomes de Araújo, Lucas Eduardo Carvalho 
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Síntese e avaliação biofarmacológica de indolinonas planejadas a partir do dos lipídeos fenólicos da 

castanha de caju. 

Karolyne Arantes Vasconcelos 
Unidade Acadêmica: Instituto de Química 
Instituição: UnB 
Orientador (a): MARIA LUCILIA DOS SANTOS 

Introdução: O presente estudo tem como objetivo a síntese e avaliação biofarmacológica de indolinonas a partir do cardol, um dos 
componentes fenólicos da castanha de caju (Anacardium occidentale L.). As indolinonas apresentam o núcleo oxindol que consiste em uma 
amida cíclica de cinco membros fundida ao anel benzênico. Na literatura, encontram-se registros de utilidade diversificada para os 
compostos indolinônicos e análogos isoindolinônicos como, por exemplo, no combate ao HIV, em distúrbios alimentares e obesidade, 
doenças fibróticas, atividade antitumoral e produção de células solares. Atualmente, as indolinonas têm despertado especial interesse 
devido seu potencial terapêutico no combate a diversos tipos de câncer, sendo esta uma justificativa plausível para o desenvolvimento de 
novas indolinonas com potencial biofarmacológico. O líquido da casca da castanha de caju (LCC)é considerado uma das fontes principais de 
lipídeos fenólicos não isoprenóides. 

Metodologia: O LCC foi extraído das cascas de castanha de caju com acetona em um sistema Soxhlet durante 28 horas. O LCC bruto foi 
tratado com hidróxido de cálcio a 50°C para precipitar e remover o ácido anacárdico. A mistura de fenóis isenta de ácidos anacárdicos foi 
fracionada em coluna cromatográfica para obtenção do cardol insaturado. A rota sintética para as indolinonas a partir cardol envolveu 
diversas reações: hidrogenação catalítica, nitração, metilação, bromação radicalar, eliminação, epoxidação, redução do grupo nitro e 
ciclização intramolecular para obtenção do núcleo oxindol. Todos os compostos isolados tiveram seus pontos de fusão determinados e 
suas estruturas químicas confirmadas através de análises de RMN de 1H e 13C. Os rendimentos das reações de nitração foram avaliados 
por análises em HPLC. Os intermediários nitrados foram testados contra larvas e pupas de mosquitos Aedes aegypti e Culex 
quinquefasciatus em laboratório da EMBRAPA. 

Resultados: A extração das cascas de castanha de caju resultou no isolamento do LCC com 39% de rendimento em massa, que após 
separação química e fracionamento cromatográfico de seus componentes forneceu 67% de ácido anacárdico e 26% de mistura de fenóis, a 
partir da qual se obteve 26% da mistura de cardol. Os cardóis insaturados foram hidrogenados e o produto foi obtido com 92% de 
rendimento, após recristalização (p.f. 71-75°C). O cardol saturado foi submetido à reação de nitração, etapa que demandou muito estudo 
experimental e de onde se concluiu que bissulfato de sódio/sílica molhada, sob aquecimento  brando, gera dois produtos nitrados: o 
produto almejado com rendimento de 49% e o seu regioisômero com 8% (p.f. 56-60°C). A análise por HPLC do bruto desta reação, 
executada sob  diferentes condições, revelou que o produto desejado pode ser superior a 90%. O nitroderivado foi metilado e, na 
sequência, bromado na posição benzílica (radicalar). Os problemas observados nessa etapa dificultaram a reali 

Conclusão: A extração do LCC e isolamento do cardol ocorrem com resultados semelhantes aos descritos por nosso grupo. As reações de 
hidrogenação e metilação forneceram os respectivos produtos com excelentes rendimentos. Após longo estudo, a reação de nitração 
gerou majoritariamente o produto desejado juntamente com seu regioisômero. A reação de bromação apresentou complicações, porém 
uma análise preliminar evidenciou a formação do brometo benzílico e sua conversão no alceno necessário à rota sintética. Estudos estão 
sendo realizados para aperfeiçoar essas etapas. Na reação de epoxidação foi verificado o consumo da matéria prima, mas não foi possível 
confirmar a formação do produto desejado, inviabilizando as reações subsequentes: redução do grupo nitro e ciclização intramolecular. 
Apesar do nitroderivado não ter sido ativo contra larvas e pupas de mosquitos Aedes aegypti e Culex quinquefasciatus, os resultados 
obtidos na síntese indicam a viabilidade da rota sintética. 

Palavras-Chave: LCC, indolinonas, cardol, núcleo oxindol. 

Colaboradores: Ms. Saulo Marques da Cunha (Doutorando, IQ/UnB) e Ms. Leandro Andrade Moreira (Doutorando, IQ/UnB) pela obtenção 
dos espectros de RMN de 1H e 13C de 300 e 600 MHz. Ms. George Harrison Ferreira de Carvalho (Doutorando em Ciências da Saúde, FS-
UnB). pelo ap 
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Reações de Mannich Enantiosseletivas Promovidas por Organocatalisadores do tipo Aminoácidos Não 

Naturais 

Katheryne Ferreira Carvalhaes 
Unidade Acadêmica: Instituto de Química 
Instituição: UnB 
Orientador (a): RAFAEL OLIVEIRA ROCHA 

Introdução: A organocatálise é um dos campos da química orgânica de maior destaque na atualidade e de grande potencial, tendo 
despertado o interesse de inúmeros grupos de pesquisa no mundo todo que se deve a praticidade das metodologias e as altas 
seletividades obtidas nas diferentes reações. Uma das aplicações da organocatálise é na reação de Mannich que é uma das mais 
importantes reações orgânicas estudadas. Sabendo que o mecanismo desta reação organocatalisada por aminoácidos passa por um 
intermediário enamina, e que, a formação de enaminas se dá pela reação de adição de uma amina secundária ao grupo carbonílico de um 
aldeído ou cetona, este plano de trabalho teve como objetivo desenvolver uma metodologia eficiente e investigar a aplicação de 
aminoácidos secundários não naturais, derivados da (L)-valina, em reações de Mannich enantio e diastereosseletiva, avaliando a eficiência 
de tais organocatalisadores na indução assimétrica dos centros estereogênicos formados nos produtos de Mannich. 

Metodologia: Inicialmente, a metodologia foi estabelecida na reação de Mannich entre a acetona, o benzaldeído e toluidina, na presença 
de um organocatalisador do tipo aminoéster secundário não natural. Nesta fase, foi investigado o uso de diferentes solventes e 
quantidades de dois catalisadores na enantiosseletividade dos produtos de aldol.         Uma vez estabelecida a melhor condição reacional, 
alguns aldeídos aromáticos foram empregados para avaliar a eficiência da metodologia. Os produtos foram caracterizados por ressonância 
magnética nuclear de hidrogênio e carbono-13 (RMN de 1H e 13C).          A metodologia foi estendida para a cicloexanona. Neste caso, além 
da enantiosseletividade, a diastereosseletividade foi investigada e a proporção syn/anti foi determinada através das constantes de 
acoplamento dos hidrogênios carbinólicos por RMN de 1H. 

Resultados: Para o desenvolvimento da metodologia enantio e diastereosseletiva da Reação de Mannich foram sintetizados dois amino 
ésteres secundários, a partir da reação multicomponente de Ugi (U-5C-4CR), utilizando o aminoácido natural (L)-valina, m-nitrobenzaldeído 
e dois isocianetos diferentes. Ambos os casos, os produtos foram obtidos em bons rendimentos (X-Y%) e diastereosseletividade de 90:10. 
De posse destes, a reação de Mannich entre a cicloexanona, p-toluidina e m-nitrobenzaldeído foram conduzidas sob catálise de 10 mol% 
dos amino ésteres quirais não naturais. Entretanto, não pôde-se observar os produtos desejados. Com isso, optou-se de utilizar alguns co-
catalisadores com propriedades ácidas (o-nitro fenol e p-nitro fenol). Nessa nova tentativa, os produtos desejados foram obtidos em 
rendimentos moderados. Os produtos foram caracterizados por ressonância magnética nuclear de hidrogênio e carbono-13 (RMN de 1H e 
13C). 

Conclusão: Apesar das dificuldades enfrentadas durante a execução do projeto, tais como: demorado de dois reagentes chegarem após a 
compra e alguns equipamentos essenciais terem ficado parados por problemas técnicos, os resultados inicias deste projeto se mostraram 
bastante satisfatórios demonstrando a eficiência na síntese dos organocatalisadores através da Reação Multicomponente de Ugi (U-5C-
4CR) com bons rendimentos e excelente diastereosseletividade. Os organocatalisadores do tipo aminoésteres não naturais se mostram 
eficazes para a reação de Mannich entre a cicloexanona, diferentes aldeídos e a p-toluidina demonstrando o potencial do projeto que será 
continuado a nível de Mestrado. As enantiosseletividades bem como a diastereosseletivida não foram possíveis de serem medidas durante 
a execução deste projeto devido a inoperância de alguns equipamentos do IQ. Estas análise se encontram em andamento. 

Palavras-Chave: Reação de Mannich, Reação de Ugi, Diastereosseletividade, Aminoésteres não Naturais, Organocatálise 

Colaboradores: Katheryne Ferreira Carvalhaes, Samuel Ribeiro Costa, Renata Andréa de Pádua e Rafael Oliveira Rocha 
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“Narrativa de vertigem: construção ficcional em K., de Bernardo Kucinski.” 

Kathia Regina Vieira 
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Introdução: Este trabalho tem como objetivo a análise crítica do livro K. Relato de uma busca de B. Kucinski. O plano de trabalho 
desenvolvido aqui faz parte do projeto de pesquisa Formas narrativas na memorialística ficcional pós-ditadura brasileira, que visa estudar 
questões nacionais abordadas pela literatura brasileira do período pós-ditatorial, 1985 em diante. A nossa análise objetiva desvelar 
aspectos da realidade política e histórica nacional presentes na obra ficcional do escritor Bernardo Kucinski. 

Metodologia: A metodologia de estudo utilizada se concentrou em três momentos. O primeiro foi a leitura do livro K. relato de uma busca 
e pesquisa de charges do jornal “O Pasquim” da época considerada e levantamentos de questões pertinentes ao tema em sala de aula. O 
segundo momento foi um aprofundamento conceitual, que partiu da leitura da literatura específica e que levou a investigação e 
incorporação de outros textos que ampliaram as ideias propostas.  O terceiro momento se concentrou no exame e na análise dos textos e 
questões levantadas com a finalidade de elaboração de relatórios e do texto final da pesquisa. Tal texto final focaliza a memorialística 
literária conjuntamente com críticas históricas e sociais, sem relegar a um plano secundário a questão do estudo da dor e sofrimento de 
uma perda gerados pelo sistema político e policial de repressão do governo brasileiro no período 1964 - 1985. 

Resultados: Estudos e análises foram realizados e incorporados aos questionamentos levantados durante seminário sobre o romance de 
Bernardo Kucinski, realizado na disciplina Tópicos Atuais em Literatura, ofertada no curso de graduação em Letras, intitulado: “Narrar as 
violências extremas:  a obra de ficção K. relato de uma busca na memorialística literária pós-ditatorial brasileira”. Estes corroboram as 
pesquisas literárias e críticas que se debruçaram sobre o denominado “período de chumbo” da ditadura brasileira. Paralelos puderam ser 
feitos com outras obras literárias que descrevem sentimentos de perda e como estes nos afetam e também colocamos em relevância a 
necessidade de repensar e reestruturar certos fatos históricos que a memorialística de K. relato de uma busca evidencia. 

Conclusão: As análises realizadas nos levaram a concluir que a memorialística ficcional presente na obra K. relato de uma busca, ao 
descrever fatos históricos relativos à ditadura brasileira (1964-1985) e aos desaparecidos políticos no período, revela a existência de uma 
realidade política e policial assustadora, no Brasil da época. Mesmo com todos os esforços da Comissão da Verdade, constatamos que 
ainda hoje há um descaso cultural, político e social no que concerne à vida e à morte daqueles que desapareceram no sombrio período 
abordado pelo romance de Kucisnki. Paralelos feitos com a experiência da realidade, por exemplo, na obra O Mito de Sísifo de Albert 
Camus, descrevem como  o sentimento de perda se torna um abismo, um absurdo que envolve e inutiliza a vida humana. Dessa forma, 
registramos a existência da necessidade de prosseguir em pesquisas crítico-históricas para melhor elucidar os questionamentos 
considerados na obra literária de Bernardo Kucinski e em nossa pesquisa. 

Palavras-Chave: Literatura Brasileira, K. relato de uma busca, literatura memorialística, ditadura cívico-militar, Bernardo Kucinski. 

Colaboradores: Biblioteca da Universidade de Brasília Programa de Pós-Graduação em Literatura - UnB Grupo de Pesquisa Charles Morazé-
CNPq/UnB (Certificado pela instituição) 
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Introdução: A participação de negros na produção da pesquisa cientifica, no Brasil, não é recente e ocorre desde a segunda metade do 
século XIX e início do século XX. Apesar das evidências históricas, o mundo acadêmico brasileiro se manteve fechado à intelectualidade 
negra e só recentemente rompeu o silêncio e buscou atender as propostas de inclusão étnica e racial. Assim,, existiria também uma 
carência de estudos sobre memória e patrimônio afro-brasileiro no meio acadêmico. Problemática que motivou a realização desta 
pesquisa, com o objetivo de realizar um inventário da produção científica sobre  memória e o patrimônio afro-brasilerio nos museus, 
demonstrando como instituições museais servem de instrumento para constituir a identidade coletiva,e destacar o papel do pesquisador 
no descortinar as estratégias, interpretar as peças por traz do discurso, que ao longo dos séculos, vem sendo forjado pelos atores políticos, 
sociais e culturais. 

Metodologia: A pesquisa foi realizada no Portal de Periódicos, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), 
Fundação do Ministério da Educação,, que  é uma biblioteca virtual que reúne e disponibiliza a instituições de ensino e pesquisa no Brasil o 
melhor da produção científica internacional. E buscou identificar artigos, teses e dissertações com as palavras-chave: negro, memória, 
patrimônio, afro-descendentes e afro-brasileiros e classifica-los por objeto de pesquisa,a abordagem,  a área de conhecimento, a disciplina, 
a data de publicação e a editora dessas produções. A bibliografia complementar incluiu os temas como relações raciais, história do negro 
no Brasil, museu e museologia, memória, patrimônio. 

Resultados: O período de investigação compreendeu  um ano de agosto de 2014 a julho de 2015. Neste levantamento bibliográfico foram 
identificados 253 textos com a presença dos descritores buscados e, citados na metodologia. Foram selecionados apenas 11 artigos sobre 
memória e o patrimônio das culturas negras nos museus brasileiros.  Nos onze artigos levantados foram identificados quarenta e quatro 
(44) termos relacionados que resumem o conteúdo do texto. Os artigos apresentam as palavras-chaves: memória, patrimônio cultural, 
turismo, afro-brasileiro e negros. Apresentam que a produção acadêmica sobre memória Afro-Brasileira foi abordada com mais freqüência 
por duas áreas de conhecimento, a Antropologia e as Ciências Sociais Aplicadas, sendo que aparecem o maior número de artigos no 
periódico da Universidade Estadual de Campinas, com três trabalhos publicados, nos anos de 2010 e 2011. Além de destacar que o maior 
índice de publicações ocorreram entre os anos de 2008, quando o Brasil celebrou os 12 

Conclusão: A  pesquisa constata a invisibilidade da temática negra nos meios acadêmicos e nos remete a importância da preservação e 
divulgação da memória, como arma política, para a construção e fortalecimento da identidade, assinaladas pelas diferenças culturais. 
Apesar das mudanças, após a implantação das políticas de ações afirmativas, não houve um avanço considerável na produção de 
conhecimento acadêmico sobre temáticas  que abordasse a memória e o patrimônio afro-brasileiro. Verificou-se que a academia, ainda 
serve de instrumento para manter a desigualdade, pois as pesquisas sobre as relações raciais encontram acesso limitado nos meios de 
pesquisa acadêmico. Os corpos de pesquisadores brasileiros são formados pela maioria branca, que não discute a falta  de negros nos 
quadros acadêmicos, um dado que conseqüentemente demonstra o quanto o mundo científico vem abortando do campo teórico questões 
como as desigualdades étnico-raciais, as relações raciais e as culturas negras. 

Palavras-Chave:  
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Introdução: As nanopartículas magnéticas têm sido muito estudadas em áreas como química, física, engenharia de materiais visando 
aplicações principalmente em medicina. As diversas aplicações são resultado das propriedades não usuais das nanopartículas, decorrentes 
da baixa dimensionalidade, como por exemplo, a grande razão superfície/volume, o superparamagnetismo e a biocompatibilidade. O maior 
desafio atualmente é o desenvolvimento de processos de síntese de nanopartículas coloidais estáveis, monodispersas, com distribuição de 
tamanho pequena, e com tratamentos superficiais adequados a cada aplicação  Neste trabalho, nanopartículas magnéticas de ferrita de 
cobalto foram sintetizadas por meio da técnica de coprecipitação em meio aquoso, devido às suas propriedades superparamagnéticas. 

Metodologia: As nanopartículas de ferrita de cobalto (CoFe2O4 ) foram sintetizadas utilizando o método químico de coprecipitação em 
meio aquoso alcalino dos íons Co2+ e Fe3+. Inicialmente são preparadas as soluções de nitrato de cobalto II (Co(NO3)2.6H2O) e cloreto 
férrico (FeCl3.6H2O). Em seguida, as soluções são misturadas e adicionadas à solução alcalina de hidróxido de sódio onde ocorrem os 
processos de nucleação e crescimento. O precipitado formado é isolado do sobrenadante por decantação, lavado com água destilada até 
obter pH igual a 7 e em seguida o fluido obtido é centrifugado para obtenção das nanopartículas, que podem ser secas, ou dispersas em 
meio aquoso ou orgânico. Nanopartículas de magnetita (Fe3O4) também foram sintetizadas empregando a mesma técnica porém com 
protocolo de síntese desenvolvido anteriormente. 

Resultados: Após a síntese, as nanopartículas de ferrita de cobalto foram caracterizadas visando o estudo das propriedades estruturais por 
meio das técinicas de espectroscopias Raman e no infravermelho. Com os resultados preliminares foi possível identificar a presença das 
bandas características  dos óxidos de ferro, e identificar a fase da ferrita  obtida. Em adição, análises de imagens obtidas de microscopia 
eletrônica de transmissão, indicaram o formato aproximadamente esférico e tamanho nanométrico, e distribuição de tamanho compatível 
com a técnica de síntese empregada. 

Conclusão: O método de síntese por coprecipitação é um método de baixo custo, e adequado para produção de grandes quantidades de 
partículas coloidais. As partículas obtidas possuem um diâmetro menor que 10nm, com boa dispersão de tamanho. Com as técnicas de 
espectroscopia empregadas, Raman e no infravermelho obteve-se as características químicas e estruturais das amostras sintetizadas. 

Palavras-Chave: Nanopartículas magnéticas, ferrita de cobalto, coprecipitação, Espectroscopia Raman, superparamagnetismo. 

Colaboradores: Leonardo G. Paterno, Camila J. Letti 
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Elaboração do jogo educativo de semiologia para alunos do curso de enfermagem 

Katylla Freitas Martins 
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade da Ceilândia 
Instituição: UnB 
Orientador (a): SILVANA SCHWERZ FUNGHETTO 

Introdução: O uso de jogos no âmbito educacional desperta curiosidade devido ser um método que facilita o processo de aprendizagem. 
Eles podem ser utilizados para reforçar os conteúdos previamente trabalhados, introduzir ideias ou conceitos, criar novas oportunidades 
de aplicar e colocar em prática o conhecimento adquirido além de motivar e envolver os participantes (PERSKY, 2007). Considerando o 
exposto acima esse trabalho se justifica pela necessidade de adoção de novos métodos de ensino aprendizagem e por isso foi proposta a 
Elaboração do jogo “Hiper e HipoTensão”. Diante do exposto o objetivo desse trabalho foi desenvolver uma tecnologia educativa que 
auxilie no entendimento dos assuntos abordados na disciplina de Semiologia e Semiotécnica II. 

Metodologia: Trata-se de um estudo metodológico, que consiste em desenvolver, criar e aperfeiçoar uma estratégia metodológica para 
acadêmicos do curso de enfermagem (POLIT, BECK, HUNGLER, 2004).  Para a construção da tecnologia educativa foram as seguintes 
etapas, durante o ano de 2014: 1) Levantamento do conteúdo, Seleção do conteúdo, Elaboração das perguntas do jogo e Criação da arte 
final do jogo. 

Resultados: Para a confecção do jogo foi utilizado como referencial os jogos “Mosbys RNtertainment” NCLEX e “Escorregadores e Escadas” 
Hasbro, com adaptações para a área da Enfermagem e em especial para os conteúdos da disciplina, com figuras alusivas à Semiotécnica. As 
perguntas do jogo foram elaboradas após a  realização de um levantamento exploratório e revisão bibliográfica sobre Semiologia e 
Semiotécnica, aprofundando os seguintes assuntos: administração de medicamentos, cuidados com feridas, procedimentos de 
enfermagem, exame físico, processo de enfermagem e teorias de enfermagem. 

Conclusão: Para a construção e elaboração dessa estratégia educativa os autores fizeram uma revisão bibliográfica minuciosa o que 
permitiu um aprofundamento nos conteúdos de Semiologia e Semiotécnica, desse modo pode-se afirmar que as informações trazidas no 
jogo promovem conhecimento de qualidade aos discentes. Acreditamos que a utilização de tecnologias educativas contribui para facilitar e 
dinamizar o processo de aprendizagem e assimilação de conteúdos disciplinares. Diversas inovações têm surgido no Brasil e no mundo, 
tanto para a formação profissional quanto para a formação continuada dos profissionais da saúde. 

Palavras-Chave: Enfermagem, Educação, Educação em saúde 

Colaboradores: Marina Morato Stival, Walterlânia Santos, Cris Renata Grou Volpe, Luciano Ramos de Lima. 
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Estudos de morfologia e aspectos epidemiológicos da fusariose do teosinto (Zea Mays subs. mexicana). 

Kayque Almeida dos Santos 
Unidade Acadêmica: Departamento de Fitopatologia 
Instituição: UnB 
Orientador (a): DENISE VILELA DE REZENDE 

Introdução: A doença fusariose em teosinto causa murcha vascular e apodrecimento de raízes da planta provocando danos e prejuízos 
desde a semeadura até plantas adultas e está sempre associada á outras enfermidades em teosinto. O fungo infecta grãos provocando 
apodrecimento nas espigas e sobrevive em condições de armazenamento tornando os grãos imprestáveis para consumo e para plantio. A 
importância de se estudar a fusariose em teosinto deve-se ao fato da mesma estar sendo cultivada em condições de cerrado para fins de 
melhoramento e teste de cultivares tolerantes. A doença vem ocorrendo em área experimental da UnB, em períodos frios e úmidos, 
principalmente. O objetivo da pesquisa foi verificar os sintomas da doença em condições de campo e os sinais do agente etiológico, e, por 
meio de estudos laboratoriais determinar qual espécie do fungo Fusarium vem causando tais danos aos experimentos. 

Metodologia: Em uma área experimental de cultivares de teosinto já estabelecida da Estação Biológica da UnB foram coletadas amostras 
de plantas com sintomas da doença, que foram fotografadas e em seguida, levadas ao laboratório para isolamento do fungo. Tecidos com 
sintomas foram depositados em placas de Petri contendo meio de cultura BDA, após desinfecção dos tecidos com álcool 50% e hipoclorito 
de sódio a 1% e lavagem dos mesmos em água destilada esterilizada por três vezes. As placas foram incubadas em BOD á temperatura de 
28ºC/ 10 dias. Após a esporulação do fungo nas placas, micélio e esporos foram transferidos para lâminas contendo o corante azul de 
algodão, cobertas com lamínulas e observadas em microscópio ótico. Medições das estruturas fúngicas foram feitas com aumento de 40X e 
fotografadas. As dimensões das estruturas foram comparadas com espécies de Fusarium empregando literatura pertinente. Colorações das 
colônias em placas e estruturas de sobrevivência do fungo foram também analisadas. 

Resultados: Os sintomas em plantas adultas foram os seguintes: Amarelecimento com posterior necrose nas bordas das folhas e manchas 
escuras nos colmos, enrolamento de brotações e folhas, que não se abrem e pendem para baixo. Murcha vascular ocorre com 
escurecimento de vasos de colmos e do sistema radicular. Os grãos infectados mostram-se escurecidos e cobertos por micélio rosa a cinza 
e apodrecem nas panículas. Grãos armazenados aparentemente sadios, após armazenamento estavam infectados. A espécie identificada 
foi Fusarium subglutinans, com colônias róseas á roxas (púrpuras, com 10 dias), esporodóquios com polifiálides formados aos sete dias 
após incubação, macroconídios na maioria, curvados septados (4 a 5 septos), 2,2-5 µm x 23-25 µm, microconídios abundantes em 
esporodóquios mono ou polifialídicos (1,9-4 x6-16) µm, sem septos ou com um, vários formatos de cilíndricos a reniformes, clamidósporos 
não foram observados. Não foi observada formação da fase sexuada do fungo (Gibberella fujikori). 

Conclusão: A fusariose em teosinto é uma doença importante em panículas, grãos, plântulas e plantas adultas, comprometendo todas as 
fases de crescimento da planta e, por ser sistêmica, os grãos apodrecem em condições de armazenamento e tornam-se fonte de inóculo 
importante no plantio. Há ainda outras espécies de Fusarium que infectam teosinto e também o milho. Torna-se importante fazer seleção 
de cultivares de teosinto, principalmente quando o objetivo é o melhoramento de cultivares adaptadas ás condições de cerrado. As 
condições de umidade alta e temperaturas acima de 25ºC são muito propícias para o aparecimento da doença com o agravamento quando 
as áreas de plantio já estão contaminadas. Aliada á outras doenças do teosinto, a fusariose pode comprometer toda a produção. A seleção 
de cultivares adaptadas ás condições de cerrado, época de plantio certa e testes de sanidade dos grãos são algumas medidas a serem 
tomadas para se obter boa produção. 

Palavras-Chave: Fusariose, teosinto, Fusarium, cerrado, sintomas, sinais do patógeno 

Colaboradores: O projeto teve a colaboração do Professor Everaldo da Faculdade de Agronomia da UnB, no fornecimento da área 
experimental e do material para a pesquisa. 
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Dor lombar crônica primária em pacientes com Lúpus Eritematoso Sistêmico: prevalência, relatos de 

incapacidade funcional e cinesiofobia lombar 

Kedma Neves Rodrigues 
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade da Ceilândia 
Instituição: UnB 
Orientador (a): WAGNER RODRIGUES MARTINS 

Introdução: O lúpus eritematoso sistêmico (LES) é uma doença inflamatória crônica, auto-imune, de etiologia desconhecida e que afeta 
negativamente múltiplos órgãos e sistemas. Essa doença acomete frequentemente mulheres jovens, em fase reprodutiva, numa proporção 
de nove a dez mulheres para um homem. Além das manifestações clínicas como, febre inexplicável, anemia, nefrite, psicose e fadiga, dores 
articulares também são comuns. Dentre as dores de origem articular, a dor lombar crônica osteomioarticular (DLC), que é uma queixa 
comum em pacientes com ortopédicos, também ocorre com certa frequência em pacientes com LES. Especula-se que a DLC possa ser 
modulada por fatores inflamatórios, como no LES. O objetivo do estudo foi determinar a prevalência DLC primária em pacientes com LES e 
se esta morbidade reflete na função e medo de se movimentar da região lombar. 

Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo e transversal. O estudo está sendo desenvolvido no Ambulatório de Reumatologia (AR) do 
Hospital Universitário de Brasília. Os critérios de inclusão para participar da pesquisa foram: ser portador de LES (sem restrição do tempo 
de diagnóstico), possuir DLC há mais de 3 meses (dor recorrente/persistente) e estar sendo atendido regularmente pela medicina do AR. 
Até o momento foram avaliados 71 indivíduos adultos, homens e mulheres. Os voluntários foram entrevistados para verificar a existência 
DLC e coletar variáveis sócio demográficas, dos hábitos de vida e das características clinicas da dor por meio de um questionário semi-
estruturado elaborado pelos autores. O impacto da dor nas atividades de vida diária foi medido por meio do questionário Osweatry 
Disability Index (ODI) e o medo de movimentar a coluna lombar pela Escala Tampa para Cinesiofobia, Todos os pacientes que consentiram 
em participar da pesquisa assinaram o Termo de Consentimento Livre e Escl 

Resultados: De um total de 71 indivíduos avaliados, 11 pacientes do sexo feminino e 2 do sexo masculino apresentaram DLC, 
demonstrando uma prevalência geral de 18%. A média de idade apresentada é de ± 50 anos, altura de 1,61m, e IMC de 25,33. Em relação à 
caracterização da amostra, 15,30% relataram realizar atividade física. A comorbidade autorrelatada de maior prevalência foi HAS (69,2%). 
Em relação ao autorrelato da saúde 46,15 % consideraram regular, 38,46% boa e 15,39 % ruim. O SLEDAI revelou estágio ativo do LES em 
23,07 %, inativo em 69,23% e grave em 7,69%, 46,15 % possuem mais de uma articulação envolvida, 30,76% entre 6-10 e 15,4 % >20 
articulações. Em relação à duração da doença 46,17% possuem LES entre 6-10 anos e 30,76% há > 1 ano, 38,46% relataram possuir DLC > 
10 anos e 30,76% há cerca de 1 ano, sendo de intensidade leve 23,07 %, intensa 30,76% e moderada 46,15 % dos pacientes. A média de 
pontuação no ODI foi de 17, ? de 14 pontos e na Escala Tampa de 40 pontos, ? 6,1 pontos. 

Conclusão: O presente estudo demonstrou que a prevalência de DLC primária em pacientes com LES corresponde a 18% da amostral. A 
DLC impacta a realização de atividades domésticas em 46,1% dos pacientes, dificulta a realização de atividade física em 15,38%, 7,7% 
relataram ter dificuldades no trabalho e 30,76% relataram sentirem dor mais não deixarem de realizar suas AVD´S. Estudos recentes 
demonstram que pacientes ortopédicos que tiveram dor lombar crônica, a maioria (76,7%) relataram dificuldade para realizar suas 
atividades de trabalho. Os resultados do ODI refletem uma intensidade de dor moderada para alta relatada em 46,17 % dos pacientes e 
consequentemente como as atividades da vida diária que podem ser influenciadas pela dor na coluna lombar. Estudos recentes revelam 
que quanto maior a pontuação na Escala Tampa maior o grau de cinesiofobia, indicando que o score encontrado nos resultados indica que 
pacientes com LES tem medo de se movimentar devido à dor lombar. 

Palavras-Chave: Lúpus, Dor Lombar, Cinesiofobia, Incapacidade Funcional Relatada. 
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Investigação da atividade do naftaleno sobre a atividade do receptor gama ativado por proliferadores 

peroxissomais 

Kenzo Watanabe Fernandes 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ciências da Saúde 
Instituição: UnB 
Orientador (a): FRANCISCO DE ASSIS ROCHA NEVES 

Introdução: Os desreguladores endócrinos (DEs) são elementos presentes no ambiente, alimentos ou produtos de consumo humano que 
podem mimetizar ou interferir nas ações de hormônios no organismo humano e, consequentemente, afetar as funções dos tecidos e/ou 
órgãos. As fontes de exposição dos DEs incluem a dieta, medicamentos e correlatos farmacêuticos, produtos de limpeza e pesticidas 
(inseticidas, fungicidas e acaricidas). Os DEs possuem uma relação com o aumento da incidência ou progressão de algumas doenças tais 
como endometriose, alguns tipos de câncer, e doenças metabólicas como a obesidade e o diabetes. Considerando que o naftaleno é um DE 
pouco explorado em relação à obesidade e que um dos principais mecanismos obesogênicos dos DEs é a interferência com a atividade de 
receptores nucleares envolvidos na adipogênese, o principal objetivo do estudo foi investigar o efeito obesogênico do naftaleno, um 
hidrocarboneto aromático policíclico, por meio da determinação de sua atividade no receptor gam 

Metodologia: Células HeLa foram cotransfectadas com o plasmídeo contendo a construção LBD-PPARg/DBD-GAL4 e o plasmídeo contendo 
o gene repórter da luciferase dirigido pelo elemento responsivo do GAL4, utilizando lipofectamina. As células foram tratadas com veículo, 
rosiglitazona (agonista do PPAR?, controle positivo) ou concentrações crescentes de naftaleno, e mantidas em incubadora a 37o C durante 
24h. Depois desse período, foram lisadas para determinação da atividade da luciferase. A taxa de ativação do receptor foi determinada 
pela razão entre a atividade de luciferase no grupo de células tratadas com rosiglitazona ou naftaleno e a atividade no grupo tratado com 
veículo. Os experimentos foram realizados 3 vezes em triplicata.  Pré-adipócitos 3T3-L1 e células mesenquimais C3H10T1/2, dois dias após 
a confluência, foram induzidas a se diferenciar em adipócitos com insulina a 10 µg/mL e mantidas em meio contendo insulina a 5 µg/mL. 
Durante todo o período de cultivo, foram tratadas com veículo, rosi 

Resultados: Foi verificado no ensaio do gene repórter que o naftaleno não induziu atividade transcricional no receptor nuclear PPAR?. Nas 
células de linhagem 3T3-L1, foi observado aumento do acúmulo lipídico no grupo tratado com naftaleno na concentração de 0,1 µM. Não 
foi observado aumento do acúmulo lipídico intracelular em células C3H10T1/2 tratadas com naftaleno. 

Conclusão: Apesar do naftaleno apresentar característica de lipofilicidade, semelhante à de ligantes de PPAR?, ele não apresenta atividade 
agonista neste receptor nuclear. Seu potencial adipogênico, além disso, foi caracterizado como baixo, considerando que só foi observado 
discreto aumento da diferenciação de adipócitos na linhagem 3T3-L1, já comprometida com a diferenciação adipocitária. 

Palavras-Chave: Desregulador endócrino, receptor nuclear, naftaleno, obesogênico ambiental. 
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Orientador (a): MARIANA ROSA MASTRELLA DE ANDRADE 

Introdução: Este artigo tem o objetivo de analisar as identidades de falantes de Inglês construídas no livro English File - Third edition, 
adotado nos Centros Interescolares de Línguas, instituição pública de ensino de línguas no Distrito Federal.Para tal análise, tomamos como 
base teórica os estudos identitários, segundo os quais as identidades são fluidas, não essenciais, construídas com base na sua relação com 
a diferença, por meio da linguagem e em relações desiguais de poder (HALL, 2003, LEFFA 2013, MASTRELLA-DE-ANDRADE, 2011, 2013, 
SILVA, 2000, WOODWARD, 2000). A problematização de identidades construídas no livro didático torna-se importante, uma vez que o livro 
é figura de autoridade no processo de ensino-aprendizagem de línguas (FERREIRA, 2014), promovendo algumas identidades valorizadas em 
detrimento de outras, em geral omitidas ou diminuídas, no que se refere a questões de raça, gênero e classe social (BALADELI, 2014, 
FERREIRA, 2014, JORGE ,2014). 

Metodologia: Para a construção da análise aqui pretendida, desenvolvemos uma pesquisa qualitativa documental (FLICK, 2009), de base 
interpretativista (MOITA LOPES, 1994). 

Resultados: Os resultados mostram que o livro didático analisado promove a identidade do falante de inglês como sendo branco (através 
do apagamento da raça negra) e prioritariamente britânico ou americano, com fortes estereótipos marcando essas identidades como 
padrão e como homogêneas. O mesmo livro também essencializa identidades de gênero, impondo padrões tipificados sobre 
comportamentos de homens e de mulheres. 

Conclusão: Nossas análises apontam fortemente para a necessidade de repensarmos a adoção de livros didáticos nos espaços públicos de 
educação. Apontam também para a necessidade de formação crítica de professores, como profissionais que possam ressignificar as 
verdades do livro didático, oferecendo aos alunos possibilidades de vê-lo criticamente, de maneira que o ensino de língua caminhe em 
consonância com a construção da cidadania. 

Palavras-Chave: Identidade e ensino-aprendizagem de línguas, Livro didático de inglês, Formação cidadã crítica 
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Estudo Quanto-Mecânico do Efeito de Substituintes Sobre o Rearranjo de CarbocátionsNão-Clássicos do 

Tipo Norbornil 
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Orientador (a): HEIBBE CRISTHIAN BENEDITO DE OLIVEIRA 

Introdução: Carbocátions são espécies químicas que possuem carga positiva alocada em um orbital vacante de um átomo de carbono, 
tidos atualmente como alguns dos mais importantes intermediários em reações orgânicas. Dentro desse grupo se encontram algumas 
espécies não clássicas, como o cátion norbornil que atraiu grande atenção na época de ouro dos íons não clássicos, quando estruturas 
multicêntricas estavam sendo propostas. Recentes observações experimentais indicaram a possibilidade de ocorrência de interações 
multicêntricas na estabilização eletrônica do cátion norbornil. Neste trabalho foi investigado o efeito de substituintes cloro e formil na 
região de ligação multicêntrica sobre a estabilidade e rearranjo do cátion norbornil. O que observamos é que essas substituições 
proporcionaram mudanças significativas na estrutura eletrônica do cátion e, consequentemente, como este carbocátions pode rearranjar-
se. 

Metodologia: Para a realização desse estudo empregamos o modelo de conjunto de bases completas do tipo CBS-QB3, para a obtenção de 
geometrias moleculares relativamente semelhantes aos sistemas experimentalmente observados. Para a investigação das propriedades de 
estrutura eletrônica, realizamos cálculos do tipo perturbacional de segunda ordem considerando todos os elétrons, Moller-Plesset full 
electrons, com função de base do tipo 6-311++G(d,p), partindo da geometria previamente determinada com o modelo CBS-QB3. Análises 
de índices de ligação através do modelo de Wiberg, para verificar influências dos substituintes cloro e formil sobre a deslocalização e 
estabilização eletrônica do carbocátions em estudo. Por fim, foram realizados cálculos tomando a Teoria Quântica de Átomos em 
Moléculas (QTAIM), numa tentativa de evidenciar em termos topológicos o processo de deslocalização eletrônica nos carbocátions 
estudados. Todos os cálculos foram realizados com os pacotes Gaussian 09 e AIMAll. 

Resultados: Inicialmente tomaremos esquematicamente um arranjo trigonal que representa a deslocalização multicêntrica entre átomos 
de carbono no carbocátion norbornil, constituído por C2-C1 (base do triângulo) e C15 (vértice superior). Para substituições com Cl ou 
Formil, adotaremos as nomenclaturas NorClx ou NorForx, onde x é a posição de substituição relativa ao carbono em questão. Para o NorCl1 
e NorFor15, observamos o favorecimento da localização da carga sobre C1, enquanto que para NorFor1 e NorCl15, ouve melhor 
deslocalização de carga. Estas propriedades foram quantificadas observando os índices de ligação (BO) e densidades eletrônicas (?) para 
NorCl1 (BOC2-C15=0.8466, ?C2-C15=0.1936, BOC1-C2=1.1241, ?C1-C2=0.2938) e NorCl15 (BOC2-C15=0.7659, ?C2-C15=0.1572, BOC1-
C2=1.2090, ?C1-C2=0.3137), enquanto que para NorFor1 (BOC2-C15=0.5096, ?C2-C15=0.1253, BOC1-C2=1.3015, ?C1-C2=0.2691) e 
NorFor15 (BOC2-C15=0.7879, ?C2-C15=0.1795, BOC1-C2=1.1972, ?C1-C2=0.3090. 

Conclusão: A estabilidade relativa variou consideravelmente em função das posições de substituição e da natureza do substituinte. 
Verificou-se que, para há uma relação direta entre os efeitos doadores e retiradores sobre o mecanismo de rearranjo no cátion norbornil, 
de modo que efeitos doadores vicinais (NorCl1) favorecem a parcial localização de carga retardando o rearranjo, enquanto que efeitos 
retiradores vicinais (NorFor1), aceleram o rearranjo. 

Palavras-Chave: Carbocátion, norbornil, rearranjos moleculares, modelagem quântica. 
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Unidade Acadêmica: Departamento de Serviço Social 
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Orientador (a): LUCÉLIA LUIZ PEREIRA 

Introdução: O projeto de pesquisa teve como objetivo aprofundar o estudo referente à Política de Assistência Social, no Centro de 
Convivência - COSE de uma das Regiões Administrativas do Distrito Federal, tendo em vista que as atividades realizadas pelo COSE são: 
Oficina de Artes, Oficinas educativas (sócioeducativas), Dinamização, Esporte Lazer, Meio Ambiente, Informática Acompanhamento 
escolar, entre outros. Teve como interesse analisar em que medida foram incorporadas as dimensões de gênero e raça/etnia na execução 
dessas ações socioeducativas. Para isso, buscou-se apreender a partir da perspectiva dos educadores sociais e usuários a forma como vem 
sendo executados os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos ofertados, bem como as respostas dadas pela instituição às 
necessidades dos usuários. O estudo pretende auxiliar na discussão sobre de que forma a Política de Assistência Social contribui para a 
redução das desigualdades e superação das inequidades de gênero e raça. 

Metodologia: A realização da pesquisa foi constituída de quatro etapas: 1) Revisão bibliográfica e documental sobre os Serviços de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos, ofertados pelo Centro de Convivência – COSE, 2) Realização de dezessete (17) entrevistas no 
COSE, onze (11) com usuários e seis (06) com /educadores sociais, 3) Análise das demandas dos usuários e respostas dadas pelo COSE a 
partir dos recortes de gênero e raça/etnia, 4) Elaboração do Resumo e Relatório Final de pesquisa para compor os Anais e para apresentar 
no Congresso Anual de Iniciação Científica. 

Resultados: Foram entrevistados 6 educadores sociais e 11 usuários idosos, 3 se autodeclaram brancos, e 8 se identificaram como negros, 
a maioria tem somente o ensino fundamental, são aposentados e donos de casa. A maioria dos idosos relatou mudanças após participação 
nas atividades do COSE. Afirmam que as oficinas de Artes trouxe uma maior interação entre os idosos influenciando no fortalecimento de 
vínculos e na convivência. No entanto, educadores sociais e idosos afirmam a inexistência de atividades abordando a questão de gênero e 
raça para este público. Os educadores sociais afirmam que a discussão da questão racial ocorre com crianças e adolescentes, mas não 
relatam a abordagem da questão de gênero. Os educadores sociais relatam o déficit de profissionais para compor a equipe, o que tem 
prejudicado a melhoria nos serviços ofertados aos usuários, realidade confirmada pelos idosos, que afirmaram a interrupção de diversas 
atividades devido ao número insuficiente de profissionais. 

Conclusão: O COSE é referenciado como serviço do CRAS, mas funciona com estrutura física própria. Para os educadores, essa 
característica possibilita uma maior autonomia, no entanto, apontam como desvantagem a falta de articulação com o CRAS. Em relação ao 
COSE, percebeu-se que a insuficiência de profissionais  limita o acesso dos usuários e reduz as atividades ofertadas. No que diz respeito às 
temáticas de gênero e raça, ocorre uma priorização do publico infanto-juvenil para a abordagem da questão racial, há inexistência do 
enfoque de gênero nas ações e ausência de ações sobre as duas temáticas para o público idoso. Os educadores sociais reconhecem de 
forma insuficiente a necessidade de desenvolver ações com recorte racial e de gênero buscando discutir concepção de família e cuidados. 
Considerando o papel estratégico do COSE na realização de atividades socioeducativas, de convivência e fortalecimento de vínculos, torna-
se fundamental a discussão do papel do Estado no combate às discriminações. 

Palavras-Chave:  
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Desenvolvimento e Consequências da Pirataria na Somália 

Kethleen Passos Araujo 
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Orientador (a): PIO PENNA FILHO 

Introdução: A pesquisa procura investigar e analisar o desenvolvimento da atividade pirata no Chifre da África, particularmente na Somália, 
e quais são as reações internacionais para os danos gerados por essa atividade. Para entender melhor o contexto no qual está inserido a 
pirataria atualmente é preciso conhecer o desenvolvimento histórico, social e político da Somália. Dessa maneira, a pesquisa repassa a 
história somali desde sua formação social pré-colonial, com objetivo de analisar a formação e o significado da organização baseada em clãs. 
Em seguida, um estudo sobre os impactos da colonização fragmentada do país e sobre o breve período de paz pós-independência. 
Posteriormente, analisa-se a definição de pirataria segundo a ONU e o funcionamento dessa atividade na Somália. Por fim, as reações 
internacionais são analisadas para avaliar a eficácia das mesmas, tendo base a realidade da sociedade somali. 

Metodologia: A metodologia utilizada nessa pesquisa consiste na realização de pesquisas e análise qualitativa e quantitativa, utilizando-se 
documentos, tratados, convenções, gráficos, entrevistas e outros tipos de coletas de dados relacionados à história da Somália, ao 
funcionamento interno da pirataria, ao entendimento internacional sobre crimes em alto mar e às respostas internacionais aos danos 
causados por essa prática. O objetivo dessa metodologia é conseguir inserção no debate já existente sobre o assunto. Também discussões 
conjuntas sobre estudos temáticos do continente africano. 

Resultados: Os resultados encontrados ao final da pesquisa constatam que o conhecimento superficial que se tem da Somália no Brasil 
ignora a rica cultura que envolve a sociedade somali. A estrutura política do país foi imposta pela colonização europeia no início do século 
XX, entretanto é um modelo de governo que mostrou-se incapaz de adaptar-se à realidade sócio-econômica somali. A ruptura do poder 
central no ínicio dos anos 1990, desencadeou a situação quase-anárquica e caótica na qual o país se encontra. Por fim, a incompreensão 
internacional acerca da formação social somali possibilita respostas inadequadas ao problema da pirataria, de forma a não alcançar os 
resultados esperados pelos países que enviam militares para patrulhar o Golfo de Aden. 

Conclusão: A história da formação da sociedade somali demonstra a complexidade da cultura dos povos do país e desmente a sensação 
que se tem de que é uma sociedade heterogênea. Apesar de partilharem uma mesma língua e religião, os somalis possuem profundas 
clivagens baseadas em laços sanguíneos e familiares, os clãs. Esses devem ser levados em consideração pela comunidade internacional ao 
buscar soluções para o combate a pirataria. Entender a complexidade da situação da Somália pode ajudar a desvendar caminhos para 
auxiliar a reeguer o Estado e reestruturar as relações sociais, o que resultaria em um combate mais eficaz do que as ações que estão sendo 
tomadas atualmente. 

Palavras-Chave: Somália – Pirataria – Clãs – Conselho de Segurança – Golfo de Aden – Chifre da África 
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Estudo do Fenômeno de Ilhas de Calor Urbanas na Área Metropolitana de Brasília, por Meio de Dados 

Landsat. 

Khalil Ali Ganem 
Unidade Acadêmica: Instituto de Geociências 
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Orientador (a): GUSTAVO MACEDO DE MELLO BAPTISTA 

Introdução: A cidade de Brasília, fundada em 1960, tem apresentado nos últimos anos um rápido e intenso desenvolvimento urbano. 
Segundo a Codeplan, sua área metropolitana além de ser composta por todo o território do Distrito Federal, envolve também municípios 
goianos próximos. O intenso processo de urbanização ao qual a região tem sido submetida contribui de maneira considerável para a 
intensificação do fenômeno de ilhas de calor. Esse fenômeno é caracterizado pela elevação da temperatura nos centros urbanos em 
relação ao seu entorno, mesmo durante a noite. Isso ocorre em função da redução da cobertura vegetal e da maior concentração de 
materiais armazenadores de calor em determinadas áreas, tornando-as mais adensadas (Baptista et. al. 2003). O principal objetivo desse 
estudo foi avaliar o comportamento do fenômeno de ilhas de calor urbanas na área metropolitana de Brasília, nos últimos 30 anos, por 
meio de dados de sensoriamento remoto. 

Metodologia: Para o desenvolvimento do trabalho foram adquiridas imagens do satélite Landsat dos anos de 1984, 1994, 2004 e 2014. O 
critério utilizado para a seleção das cenas foi a menor cobertura possível de nuvens. E Como a área metropolitana de Brasília envolve a 
aquisição de cenas de pontos e órbitas distintos, foi necessário fazer um mosaico das imagens. A etapa de pré-processamento se deu a 
partir da conversão de números digitais para radiância no topo da superfície. Já a etapa de processamento caracterizou-se pela obtenção 
dos valores da temperatura de brilho por meio de equações específicas. Ao final, foi realizado um fatiamento das imagens por meio da 
ferramenta density slice do software ENVI 4.8, o que permitiu que fossem definidos intervalos de classe para as temperaturas em cada 
imagem. A partir disso foi possível verificar o comportamento da temperatura em diferentes alvos, o que forneceu subsídios para a 
avaliação multitemporal do fenômeno de ilhas de calor urbanas na área metropolit 

Resultados: Os dados demonstraram um aumento da temperatura ao longo dos 30 anos avaliados. A imagem de 1984 apresentou 
temperatura máxima de 28C. Com o passar dos anos, foi possível perceber um aumento considerável da temperatura, chegando a 36C na 
imagem de 2014. Isso está associado ao crescimento populacional na região e a uma maior integração de Brasília com seu entorno. Além 
disso, o aumento da mancha urbana e consequente a supressão vegetal são aspectos evidentes ao se fazer uma análise visual das imagens. 
As áreas correspondentes às regiões administrativas de Águas Claras, Ceilândia e Taguatinga apresentaram uma maior variação da 
temperatura ao longo do tempo, com valores mais elevados em 2014. Ao comparar o comportamento da temperatura área metropolitana 
de Brasília com zonas periféricas, percebeu-se maiores registros de temperatura nos centros, fato esse que caracteriza o comportamento 
das ilhas de calor urbanas 

Conclusão: A partir das análises realizadas foi possível comprovar a existência do fenômeno de ilhas de calor urbanas na área 
metropolitana de Brasília. A avaliação multitemporal dos dados permitiu a verificação do aumento da temperatura nos centros urbanos em 
comparação com as zonas periféricas ou rurais. Um fato que pode explicar bem isso, conforme salientado por Teza e Baptista (2005) é o 
fato de a substituição da cobertura vegetal por uma grande quantidade de casas, prédios, ruas e avenidas ser maior no centro das cidades, 
o que leva a um aumento considerável da irradiação de calor para atmosfera em comparação com as zonas rurais, onde a cobertura 
vegetal é maior. No Distrito Federal, o inchaço da mancha urbana é uma característica marcante. O grande contingente populacional levou 
ao surgimento de diversas cidades nos últimos anos. Esse comportamento foi bem evidenciado pelas imagens e interfere de maneira direta 
na intensificação do fenômeno de ilhas de calor no cenário da AMB. 

Palavras-Chave: Landsat, Ilhas de Calor, Temperatura de Brilho, Área Metropolitana, Brasília 
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Preparação de filmes ultrafinos com íons lantanídeos 

Kiara Leticia Coelho Rodrigues 
Unidade Acadêmica: Instituto de Química 
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Orientador (a): MARYENE ALVES CAMARGO 

Introdução: Os lantanídeos (terras raras, Ln) são o grupo da tabela periódica localizados no período 6, com números atômicos entre o 
lantânio (La, Z=57) e lutécio (Lu, Z=71). As terras raras têm um longo histórico de descobertas, sendo que, vale ressaltar que tal nome não é 
devido a sua abundância na natureza, mas devido a dificuldade de isolar tais metais, devido à similaridade de suas propriedades. Os 
lantanídeos apresentam um alto grau de coordenação, variando de 6 a 13, sendo que o mais comum é o número de coordenação 9. O 
número de oxidação geralmente encontrado para os lantanídeos é 3+. As suas propriedades intrínsecas os promovem a inúmeras 
aplicações: catálises, ímãs permanentes, sondas luminescentes, aparelhos optoeletrônicos, agentes de contraste em RMN etc. Diante 
disso, o presente trabalho visou desenvolver novos sistemas contendo íons lantanídeos: complexos com bases de Schiff e filmes ultrafinos 
de nanotubo de carbono. 

Metodologia: 1)Preparação dos sais de íons Ln: prepararam-se cloreto e nitrato de Ln (térbio, európio ou gadolínio) a partir de seus 
respectivos óxidos (Ln2O3) em ataque ácido (ácido clorídrico ou ácido nítrico). 2)Síntese de ligantes com bases de Schiff e os respectivos 
complexos com íons Ln: Foram sintetizadas duas diferentes bases de Schiff a partir da adição nucleofílica de aminas aromáticas (ß-fenil 
alanina, ß-alanina) a compostos carbonílicos (5-bromosalicialdeído, 2-hidroxinaftaldeído). E, a partir de tais ligantes e dos sais de íons Ln 
(LnCl3.6H2O ou Ln(NO3)3.3H2O), foram sintetizados novos complexos com íons Ln. 3)Filmes LbL com íons Ln: Os filmes LbL (layer-by-layer 
ou “camada-por-camada”) foram preparados utilizando-se da técnica de automontagem, em que as camadas são fixadas por atrações 
eletrostáticas e/ou coordenação subsequente de nanotubo de carbono e cloretos de lantanídeos em lâminas de quartzo, sendo 
acompanhado o crescimento dos filmes por espectroscopia no UV. 

Resultados: No presente trabalho foram sintetizados dois ligantes (bases de Schiff). A partir de tais ligantes, novos complexos com íons 
lantanídeos (Eu3+, Tb3+ e Gd3+) foram desenvolvidos e caracterizados por espectroscopia no infravermelho (IV) e ultravioleta (UV), ponto 
de fusão, análises elementares de CHN e por termogravimetria (TG). Além disso, foi desenvolvido um sistema completamente inovador: 
filmes ultrafinos de nanotubo de carbono com íons térbio os quais foram caracterizados por espectrometria de massa com plasma 
indutivamente acoplado (ICP-MS), microscopia eletrônica, espectroscopia no IV, UV e Raman e espectroscopia de luminescência. 

Conclusão: A partir da síntese dos ligantes (bases de Schiff) foram desenvolvidos novos complexos com íons Ln. As caracterizações 
realizadas demonstram a obtenção de novos complexos com íons Ln, entretanto, a completa resolução de suas estruturas moleculares 
ainda não foi obtida devido a dificuldade de obtenção de monocristais adequados para a difração de raios X. Tais complexos apresentam-se 
promissores propriedades luminescentes. Foi desenvolvido, ainda, um sistema completamente inovador: filmes ultrafinos LbL de nanotubo 
com íons lantanídeos. A caracterização de tais filmes demonstrou a eficiência do método, obtendo filmes por interações eletrostáticas e 
também fortes evidências de interações por ligações (coordenação). Os filmes desenvolvidos não apresentaram luminescência, pois o 
nanotubo de carbono agiu suprindo a luminescência intrínseca dos lantanídeos. Entretanto, tais filmes podem apresentar-se como 
promissores sensores de supressão “quenching” de luminescência de moléculas fluorescente 

Palavras-Chave: Íons Lantanídeos, Complexos com Bases de Schiff, Nanotubo de Carbono, Filmes LbL. 
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Introdução: A ideia deste trabalho nasce da reflexão sobre as problemáticas que surgem em torno da inserção profissional na carreira 
docente, na Secretaria de Educação do Distrito Federal, de professores atuantes nas séries iniciais do ensino fundamental, a partir dos 
elementos que compõem as descobertas, os desafios, as dificuldades desta fase profissional.  Este trabalho tem como objeto de estudo os 
sujeitos com atuação profissional docente no Bloco Inicial de Alfabetização (BIA), que corresponde ao primeiro ciclo dos anos iniciais do 
ensino fundamental, traçando como objetivo investigar quais são os conflitos, descobertas e peculiaridades do trabalho pedagógico nesta 
etapa da educação, densenvolvendo uma pesquisa qualitativa e interpretativa, com base em análise empírica, sob a ótica de que a 
docência requer uma diversidade de conhecimentos, competências e habilidades. Cabe comentar que o BIA é uma etapa da forma de 
organização do trabalho escolar, em torno de ciclos de aprendizagem, correspon 

Metodologia: Para tal, realizamos um mapeamento de literaturas bibliográficas publicadas, no intuito de perceber o que se tem debatido 
em relação ao estudo do professor iniciante, atuante na alfabetização de crianças, nos três primeiros anos das séries iniciais. Os dados 
levantados revelam que este trabalho se torna relevante pela carência de instrumentos teóricos e práticos, neste campo de estudos. Como 
parte, ainda de nosso campo metodológico, esta pesquisa usa de questionários aplicados a professores da Secretaria de Educação, que se 
encontram na fase inicial da profissão, trabalhando com os três primeiros anos. 

Resultados: Os dados obtidos e analisados apontam que é preciso reconhecer e relatar as necessidades dos professores iniciantes na 
Secretaria de Educação, em atuação na alfabetização de crianças, revelando lacunas quanto ao suporte profissional, trazendo elementos 
que contribuam para entender sobre as descobertas, os desafios, as dificuldades do docente, nesta etapa de seu desenvolvimento 
profissional. A alfabetização de crianças, como um processo complexo e que requer exclusividade dos professores, segundo os dados 
obtidos, para esses profissionais, acarreta cobrança, ansiedade, angústia o que pode trazer o surgimento de problemas emocionais. A 
cobrança e exigência por resultados no que dizem respeito à aprendizagem das crianças, as pressões do sistema, dos pais e dos seus pares 
desenvolvem um elevado nível de tensão, e o medo e a insegurança começam a afetar o lado emocional e profissional do professor. Além 
disso, no dia-a-dia de organização do trabalho e gestão de sala de aula, as demandas dos 

Conclusão: Neste modo, espera-se que esta pesquisa possibilite espaços de debate sobre o professor iniciante e as incubências do seu 
cotidiano profissional, cooperando para o desenvolvimento de políticas e programas de acompanhamento aos profissionais docentes, a 
partir das reais necessidades do professores, dastacando, os professores-alfabetizadores em início de carreira.  Hubermam (1995) comenta 
que, de um modo geral, as pessoas vão-se libertando paulatinamente de seu investimento no trabalho para se dedicarem a sua vida 
pessoal. É o período da serenidade em que se inicia um desinvestimento no plano pessoal e institucional em função de seus interesses 
inicias na profissão. Neste sentindo, esperar a aposentadoria é o único desejo manifesto do professor. Quais as conseqüências para a 
qualidade do ensino, considerando que a faixa etária e o tempo de serviço afeta sobremaneira o desempenho destes profissionais no 
espaço de sala de aula? 

Palavras-Chave: professor iniciante na carreira, alfabetização, ciclo inicial da carreira, formação de professores 
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Introdução: A discussão sobre saúde à luz do conceito de território resultou no planejamento e operacionalização das políticas de saúde 
sobre o espaço geográfico. Uma vez que o acesso da população aos serviços de atenção básica resulta em uma eficiente assistência à 
saúde. A territorialização é a base do trabalho das equipes de saúde, planejamento, programação local e ações mais adequadas àquela 
área de atuação. A fim de expressar essa metodologia foi realizada uma pesquisa na Chapada dos Veadeiros - GO. A microrregião a pouco 
mais de 100 km de Brasília, é cenário da biodiversidade do bioma Cerrado, patrimônio natural, Território da Cidadania e palco de 
intercâmbio cultural e multiétnico. Residem em seus oito municípios, 62.684 habitantes distribuídos em uma área de 21.475,60 km². A 
despeito dos significativos depositários ambientais e sociais, a Chapada dos Veadeiros está inserida no “Corredor da Miséria”, em razão da 
débil economia macrorregional e da carência na cobertura assistencial de saúde. 

Metodologia: A pesquisa foi feita, a princípio, virtualmente. Para tanto foram coletados dados secundários obtidos por sites institucionais 
de pesquisa, com o propósito de investigar os principais problemas da região, a fim de traçar um panorama que cruze informações 
socioambientais, socioeconômicas e sanitárias. As bases foram disponibilizadas pelo Ministério da Saúde: Banco de Dados do Sistema 
Único de Saúde (DATASUS), Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento (SEGPLAN): Banco de Dados Estatísticos (BDE-Goiás), e 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados foram distribuídos em planilhas organizadas em gráficos e tabulados. Foi 
feita uma Pesquisa de Campo em dezembro de 2014, para incrementar o caráter empírico ao tema. O Campo foi realizado em quatro dos 
oito municípios da Chapada dos Veadeiros, pautado em entrevistas com os principais gestores de saúde ou representantes, e visitas aos 
postos de saúde e hospitais para investigar a situação assistencial e epidemiológica. 

Resultados: Os indicadores socioeconômicos ajudam a compreender a situação da cobertura assistencial em Saúde, uma vez que a questão 
da saúde pública sempre foi considerada um dos grandes entraves para o desenvolvimento econômico de um território. Indicadores sociais 
como PIB, IDH, Índice de Gini, IDE e IDS ajudam na comparação com a saúde. É sabido que a condição sanitária não só da Chapada dos 
Veadeiros, como de todo o Goiás está longe do ideal, os indicadores revelam a delicada situação de saúde da região. Quatro de oito 
municípios vivem abaixo da linha de pobreza e no nível 1 (pior) no Índice de Desenvolvimento Municipal na dimensão da Saúde (IDM-
Saúde). Somente Alto Paraíso de Goiás apresenta baixo índice de pobreza e, IDH Municipal (IDH-M) e Índice de Desenvolvimento 
Econômico (IDE) elevados, por outro lado, o maior índice de Gini, mostrando uma má distribuição dos recursos. Além disso, no campo, 
observou-se majoritariamente médicos cubanos provenientes do Programa Mais Médico. 

Conclusão: A situação de saúde da Chapada dos Veadeiros, enquanto microrregião de cenário econômico débil, restringe-se ao 
ecoturismo. Campo realizado em dezembro de 2014 comprova a frágil situação da Chapada dos Veadeiros, uma vez que o contexto de 
vulnerabilidade social dos municípios corrobora para uma carência sanitária vigente. O serviço de saúde do interior encontra-se 
desamparado. Os resultados mostraram também as desigualdades social e econômica na região. A primeira vista, a análise indica falta de 
médicos no interior da microrregião, mas na verdade está relacionado à má distribuição deles em seu território. Portanto, inferiu-se dos 
resultados que a assistência médico-hospitalar é mais concentrada ao sul da região que, por sua vez, é também o local que conta com 
maior aporte turístico. A atração de investimento em turismo, ainda que incipiente, pode ser promotora de uma acessibilidade 
diferenciada no raio do portal do PNCV, enquanto que no centro-norte, a realidade é outra. 

Palavras-Chave: Geografia da Saúde. Chapada dos Veadeiros. Assistência em Saúde. Programa Mais Médicos. Socioeconomia 

Colaboradores: Anne-Elizabeth Laques (pesquisadora visitante do Institut de Recherche pour le Développement - IRD no Laboratório de 
Geografia, Ambiente e Saúde - LAGAS/UnB e Laboratório Misto Internacional - LMI OCE Observatoire des Changements Environnementaux 
UnB/IRD) 
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Adequação do teste de memória episódica emocional audiovisual 

Laércio Silvano de Oliveira Júnior 
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade da Ceilândia 
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Orientador (a): CORINA ELIZABETH SATLER 

Introdução: A memória pode ser conceitualizada como a habilidade dos seres vivos de adquirir, reter e usar informações ou 
conhecimentos adquiridos de eventos previamente experimentados, junto à evocação de tal conhecimento. Pode-se classificar o sistema 
de memória em memória de curto prazo (MCP) e a memória em longo prazo (MLP). A MCP é uma forma de memória lábil, icônica, de 
capacidade limitada e de curta duração. Já a MLP é mais estável e de longa duração, sendo que a informação pode ser evocada 
futuramente por estímulos de alguma forma relacionados com ela. Dentro da MLP são descritos a memória explícita ou declarativa e a 
memória implícita ou não-declarativa. A memória declarativa refere-se a recordações conscientes de fatos e eventos prévios da vida do 
indivíduo. Cabe considerar que características de ordem cognitiva, emocional e afetiva significativos são lembradas com maior facilidade, 
grande clareza e detalhe do que as que não apresentam esta característica, sendo que ainda há uma grande n 

Metodologia: O teste de memória emocional desenvolvido por Cahill & McGaugh, e adaptado por Frank & Tomaz, é composto de um 
material visual, um material auditivo, uma escala de atribuição de emoção, um questionário de reconhecimento de escolha múltipla e de 
recordação livre. O procedimento do teste consiste na apresentação individualizada da versão neutra ou emocional da estória na 
modalidade de diapositivos acompanhados por uma narração para cada diapositivo. Foram avaliados 12 estudantes universitários (6 M) 
que assistiram ou a estória neutra ou a estória emocional, recebendo instruções para observar e escutar atentamente. Uma vez finalizada a 
apresentação, foi pedido ao participante que atribua o valor emocional da estória. Após 7 dias foi realizado o teste de recordação livre e a 
aplicação do questionário de reconhecimento. Ambas as histórias são próximas em complexidade, estilo e conteúdo, oferecendo maior 
controle na análise do conteúdo emocional em relação ao conteúdo neutro. 

Resultados: Na recordação livre a média de palavras por indivíduo para a versão neutra foi de 101,33 e para a versão emocional foi de 
103,83: indivíduos do sexo feminino apresentaram à média de 92,33 palavras para a versão neutra e para a emocional a média foi de 
110,67 palavras. Para indivíduos do sexo masculino a média foi de 110,33 palavras para a versão neutra e para emocional foi de 97 
palavras. Na análise do questionário a versão neutra houve 85,14% de acertos e 18,12% de alarmes falsos naqueles itens julgados como 
uma informação real, nos itens julgados como uma informação nova houve 84,72% de rejeições corretas e 9,72 % de falhas. Já no 
questionário da versão emocional obtiveram-se 88,77% de acertos e 21,11% de alarmes falsos dos itens julgados como uma informação 
real, 80,21% das rejeições foram corretas e obtiveram falhas em 10,42% nos itens julgados como uma informação nova. 

Conclusão: Os dados obtidos por esta pesquisa sugerem em primeiro lugar que houve uma clara diferenciação das duas estórias 
apresentadas (atribuição do valor emocional da estória). Na recordação livre, houve uma tendência a falar mais palavras na versão 
emocional, embora não estatisticamente significativa. Em relação ao questionário observamos uma maior porcentagem de 
reconhecimento de informação real (acertos e alarmes falsos) na versão emocional do teste. Nessa direção, embora preliminares nossos 
resultados sugerem que os conteúdos emocionais beneficiam os processos de memória de longo prazo sendo promissórios para a 
realização de novos estudos com amostras maiores e com amostras clínicas com a finalidade de avaliar possíveis efeitos da emoção na 
memória declarativa, o que seria de grande auxilio na pratica clínica. 

Palavras-Chave: Teste de reconhecimento, memória, memória declarativa, emoção. 
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Enfrentamento da violência contra a mulher em produções científicas recentes: revisão integrativ 

Laianna Victoria Santiago Silva 
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Orientador (a): MARIA RAQUEL GOMES MAIA PIRES 

Introdução: A violência contra as mulheres tem sido pauta das discussões e dos debates cotidianos, especialmente nos últimos anos, com a 
popularização das redes sociais. Embora exista em diversos cenários, esse tipo de violência ocorre com maior frequência no interior dos 
lares, e os agressores em geral são pessoas de convivência íntima da vítima. A violência contra a mulher é um fenômeno invisibilizado 
como demanda no setor saúde. Muitas vezes, por isso, os profissionais mantêm uma prática medicalizante, o que reforça o silêncio e a 
impotência das vítimas no enfrentamento do problema. Tendo em vista a importância da compreensão e do debate desse tema para a 
formulação de políticas que visem à proteção dos direitos femininos e à igualdade, este estudo teve como objetivos: mapear a produção 
científica recente sobre o tema ‘enfrentamento da violência contra a mulher’, segundo categorias pré-definidas e extraídas dos estudos, 
identificar os temas prioritários, os tipos de pesquisa, os locais e os pri 

Metodologia: Revisão sistemática integrativa de literatura, método que permite sintetizar o estado da arte de determinado tema e 
explicitar lacunas que precisam ser preenchidas por novas pesquisas. Seguiu as etapas: elaboração da pergunta norteadora, busca ou 
amostragem na literatura, coleta de dados, análise crítica dos estudos incluídos, discussão dos resultados, e apresentação da revisão 
integrativa. Foi construído um protocolo para seleção dos trabalhos com critérios de inclusão e exclusão. As buscas utilizaram os 
descritores “Violência Contra a Mulher”, “Violencia Contra La Mujer” e “Violence Against Women”, cadastrados no DeCS. As bases de 
dados usadas foram Scientific Electronic Library Online (Scielo), Bases de Dados em Enfermagem (BDENF), US National Library of Medicine 
(PubMed) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Para extrair os dados, foi utilizado um instrumento 
validado (POMPEO, 2007) adaptado aos objetivos desta revisão. 

Resultados: Foram encontradas 942 publicações entre os descritores em português, inglês e espanhol. A pré-seleção totalizou 416 
trabalhos, que passaram por análise minuciosa, totalizando 65 estudos extraídos pelo instrumento citado. A categoria com maior número 
de publicações foi “invisibilidade” (36,9%), seguida de “impotência” (24,6%), “silêncio” (23,1%) e “medicalização” (15,4%). A maioria dos 
trabalhos foi realizada no Brasil (69,2%). O menor número de publicações realizadas em outros países justifica-se pela abordagem 
quantitativa e pelos métodos puramente descritivos adotados por grande parte dos trabalhos encontrados. 

Conclusão: A medicalização das práticas de saúde, o silêncio, a impotência e a invisibilidade do fenômeno violência contra a mulher como 
problema social e demanda do setor saúde é explicitado nas publicações científicas recentes. Os trabalhos brasileiros indicam a 
necessidade de reorientar a formação em saúde para a sensibilização das questões de gênero e, assim, promover meios de acolher as 
mulheres em situação de violência nos serviços de saúde. A impotência se dá principalmente devido à desarticulação da rede de 
enfrentamento à violência contra a mulher, à falta de treinamento dos profissionais para lidar com o problema, à ineficiência dos setores 
da polícia, justiça e de segurança e às questões culturais que deslegitimam as mulheres que procuram romper com o ciclo da violência. A 
invisibilidade ocorre pela naturalização da violência e do lugar social de submissão da mulher, de tal forma que é difícil identificar um caso 
de violência sem que a vítima faça uma denúncia ou relate o problema. A p 

Palavras-Chave: Violência contra a mulher, Violência doméstica, Violência Sexual, Gênero e saúde. 
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Avaliação da inibição da ?-amilase por extratos e frações de folhas de Pouteria ramiflora 

Lais Bie Pinto Bandeira 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ciências da Saúde 
Instituição: UnB 
Orientador (a): DAMARIS SILVEIRA 

Introdução: O emprego de plantas medicinais é uma prática antiga e disseminada pelo mundo para o tratamento, cura e prevenção de 
doenças. Como exemplo tem-se a Pouteria ramiflora, espécie ocorrente no Cerrado e vulgarmente conhecida como massaranduba ou 
fruta-do-veado. Essa espécie possui raiz e frutos que são popularmente utilizados no tratamento de dor, inflamações, hiperlipidemia, 
disenteria e obesidade. Seus extratos possuem atividade citotóxica, antioxidante, anti-inflamatória, antimicrobiana e de inibição de a-
amilase. A inibição da enzima a-amilase é uma opção terapêutica para o tratamento de Diabetes mellitus tipo 2, visto que essa enzima 
hidrolisa carboidrato no trato digestivo, elevando a absorção de glicose pelo organismo. Os extratos de P. ramiflora apresentam a 
propriedade de inibir a enzima a-amilase. Dessa forma, esse estudo tem como objetivo avaliar a atividade inibitória de frações semi-
purificadas de P. ramiflora sobre a enzima a-amilase. 

Metodologia: Folhas da P. ramiflora foram coletadas, secas, trituradas e pesadas. Parte das folhas secas passou por processo de extração 
por infusã, por meio do do qual foi obtido o extrato bruto aquoso (EBA). Outra parte foi extraída por maceração em hexano, da qual foi 
obtido o extrato bruto hexânico (EBH) e em seguida maceração em etanol para obtenção do extrato bruto etanólico (EBE). Os três extratos 
foram submetidos ao ensaio enzimático com a-amilase. Foi realizada partição liquido-liquido trifásica com o EBE, originando as frações 
aquosa (FrA), acetonitrila:clorofórmio (FrAC) e hexânica (FrH). As frações foram testadas em ensaio enzimático para a enzima a-amilase. A 
FrA foi fracionada em cromatografia em coluna de Sephadex LH-20 e as frações coletadas foram monitoradas por cromatografia em 
camada delgada (CCD_. As frações que apresentaram similaridade cromatográfica foram reunidas. Após a reunião das frações, foi realizado 
o teste enzimático para os grupos obtidos, que também foram analisados 

Resultados: O extrato EBA mostrou capacidade de inibição da enzima a-amilase de 96%, enquanto a inibição do EBE foi de 97%, e do EBH 
de 65%. Na curva dose-resposta, construida para obter a concentração inibitória mínima para inibir 50% da atividade (CI50), EBE 
apresentou CI50=24,20 µg/mL. A FrA mostrou maior  inibição (98%), seguida pela frH (91%). A fração frAC mostrou 62% de capacidade de 
inibição. Na curva dose-resposta da FrA a CI50 foi igual a 3,37 µg/mL. A união das frações de FrA, obtitidas pela separação em Sephadex LH-
20, resultou em um total de nove frações. No ensaio enzimático frente a enzima a-amilase, todas as frações apresentaram menos de 50% 
da capacidade de inibição enzimática. Na analise por CLAE-DAD, em comparação com os padrões, foram identificados dois compostos, 
miricitrina em duas frações e miricetina em uma fração, além de outros flavonoides, catequinas e ácidos fenólicos. 

Conclusão: O estudo dmostrou que extratos das folhas de P. ramiflora possuem um potencial de atividade inibição sobre a enzima a-
amilase. Os três extratos foram capazes de inibir a enzima, porém o EBA e o EBE mostraram efeitos de inibição potencialmente mais 
significativos em relação ao EBH. O valor de CI50 obtido para EBE foi próximo ao do padrão acarbose (15,33 µg/mL), fármaco utilizado na 
terapêutica. A fração FrA, de EBE, mostrou promissora na busca pelo agente inibidor da enzima a-amilase, porém as sub-frações a 
atividade reduzida, sugerindo que a forma de separação não tenha sido adequada para manter o efeito apresentado pela fração que as 
originou e pelo extrato bruto, ou ainda que o efeito apresentado seja em decorrência de sinergismo entre os componentes da fração, 
efeito comum observado em extratos de plantas Os compostos identificados nas frações são considerados marcadores do gênero Pouteria. 
espécie Pouteria ramiflora. 
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Introdução: O jornalismo é a principal fonte de informação dos indivíduos. É por intermédio dos meios de comunicação, responsáveis pela 
disseminação dos produtos jornalísticos, que eles tomam conhecimento da realidade, esta construída sob a mediação que esses meios 
exercem sobre os acontecimentos, a chamada atualidade mediática. Nesse contexto, destaca-se o Jornalismo Internacional, que converge 
com a atualidade mediática quando noticiados acontecimentos mundiais, configurando uma realidade que passa a ser conhecida por 
outros indivíduos.  

Portanto, o objetivo deste trabalho é analisar a configuração da cidade de Brasília no noticiário internacional, por meio das matérias 
jornalísticas de veículos de comunicação internacionais. A capital tem sido vitrine informativa em produções jornalísticas e, logo, tem uma 
imagem concebida internacionalmente que compõe sua atualidade mediática.  

 

Metodologia: A elaboração deste artigo contou com as técnicas de pesquisa bibliográfica e revisão de literatura. 

Concernente à pesquisa bibliográfica, esta permite aprofundar o conhecimento sobre notícia e Jornalismo Internacional, aliado ao conceito 
de atualidade mediática. Dessa maneira, compreende-se melhor como a cidade de Brasília é configurada no exterior.  

Além disso, a análise da capital brasileira constitui-se de análise de conteúdo, de acordo com Bardin (2010), utilizando de uma análise 
quantitativa e categorial, e também, de pesquisa bibliográfica, pois conta com fontes bibliográficas da imprensa escrita.  

Ademais, a revisão de literatura possibilita ater-se à problemática e objetivo deste trabalho.  

 

Resultados: Compreende-se que a configuração de Brasília ainda não foge do comum, em razão: do contexto político de sua criação – 
houve presença de oito unidades de registro do tipo personagem Juscelino Kubitschek nas onze matérias do corpus da análise; da 
arquitetura da cidade, principalmente com os trabalhos de Oscar Niemeyer, em metade das unidades de registro do tipo tema arquitetura 
e construção.  

Em relação às unidades de registro do tipo tema demais caracterizações da capital, Brasília não deixa de ser caracterizada como a capital 
do futuro (“Jetsons-like”). Ao defini-la, as afirmações estão mais ligadas à arquitetura (modernista) do que a realidade da cidade hoje, visto 
a consonância entre arquitetura e os adjetivos encontrados, como futurista, planejada, sonhadora, moderna. 

Ademais, houve poucas informações imprecisas e equivocadas sobre a cidade. E destaca-se a existência, embora ainda insuficiente, de 
reflexão e questionamento sobre o que vem a ser Brasília hoje. 

 

Conclusão: Conclui-se que a atualidade mediática de Brasília não corresponde à sua realidade atual. A caracterização da cidade volta-se, 
fundamentalmente, à arquitetura, política e sua concepção originária, de modo a transparecer que, após sua construção, não houve 
transformações e configurasse, até hoje, como a capital do futuro.  

Entretanto, há, ainda que insuficiente, questionamentos que levam a refletir sobre o que Brasília se tornou e é hoje, o que constata a 
existência de uma construção de imagem crítica que, timidamente, vem se realizando.    

 

Palavras-Chave: Brasília; Atualidade Mediática; Jornalismo Internacional. 
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Orientador (a): FERNANDA CRISTINA PIMENTEL GARCIA 

Introdução: O Traumatismo Dentário (TD) tem se tornado um problema crescente, ao contrário de outras lesões dentárias que sofreram 
redução nos índices de frequência de ocorrência nos últimos tempos. Isso pode estar relacionado ao aumento das taxas de violência e dos 
índices de acidentes de trânsito e à maior participação de crianças em atividades esportivas. O TD ocorre principalmente nos incisivos 
centrais superiores e também é muito comum em incisivos laterais e caninos. Pesquisas revelam um efeito significativo do TD no 
desenvolvimento psicológico e social de crianças e adolescentes, o que pode causar um impacto na qualidade de vida. Em média, crianças 
com TD não tratado são vinte vezes mais susceptíveis a sofrerem impacto na qualidade de vida em relação às crianças sem histórico de TD. 
Esse estudo tem como objetivo avaliar o impacto do TD na qualidade de vida de crianças e adolescentes de 11 a 14 anos de escolas 
públicas da regional de ensino do Plano Piloto e Cruzeiro do Distrito Federal. 

Metodologia: Um estudo analítico de prevalência foi realizado em duas escolas, selecionadas aleatoriamente com probabilidades 
proporcionais à quantidade total de estudantes de 11 a 14 anos. A amostra foi de duzentos alunos e, para cada um deles, foi aplicada a 
versão curta de 16 questões (Impact Short Form: 16) do Child Perceptions Questionnaire (CPQ 11-14). A classificação do TD foi baseada no 
mesmo critério utilizado no levantamento epidemiológico de saúde bucal em crianças do Reino Unido. Dados de lesão de cárie e má 
oclusão também foram coletados, de acordo com o CPOD e o Índice de Má Oclusão (DAI), respectivamente. Para a análise dos dados, foi 
empregado o programa SPSS versão 22. Um modelo de regressão de Poisson com variância robusta (log-linear) foi usado na análise 
multivariada para avaliar a relação entre com e sem TD com o impacto na qualidade de vida dos alunos. As variáveis de confundimento 
foram controladas e o nível de significância foi de 5%. 

Resultados: A idade média dos alunos examinados foi de 12,6 anos. A prevalência de TD foi de 20%. A média do grupo de questões que 
envolvem o bem-estar emocional (EW) dos alunos sem TD foi de 2,59 e a dos alunos com TD foi de 4,03. Houve diferença estatística 
significante entre esses dados (P=0,038). Em relação ao grupo de questões que envolvem os sintomas bucais (OS) e a limitação funcional 
(FL), bem como ao CPQ, não houve diferença estatística significante entre as médias dos alunos com e sem TD (P=0,567, P=0,917 e 
P=0,078, respectivamente). 

Conclusão: A prevalência de TD na pesquisa realizada foi alta, em relação a outros estudos. O bem-estar emocional dos alunos com TD foi o 
aspecto mais afetado, o que se pode concluir que o TD pode interferir na qualidade de vida de crianças e adolescentes. 

Palavras-Chave: Traumatismo dentário, Trauma dental, Qualidade de vida. 
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Introdução: Esta pesquisa teve como tema o reflexo do diagnóstico do câncer na dinâmica familiar. O objetivo geral, neste caso, foi compreender qual foi o impacto do paciente e da família ao diagnóstico do 
câncer e, mais especificamente com a família, como a descoberta do câncer alterou a dinâmica familiar. Visando focar melhor o que esta pesquisa busca, este objetivo geral, foi dividido em três objetivos 
específicos: 1) entender qual foi o impacto frente ao diagnóstico do câncer, 2) compreender como a doença alterou o modo de viver do paciente e 3) entender como o diagnóstico e o tratamento alteraram a 
dinâmica familiar.A ideia de realizar esta pesquisa surgiu a partir da percepção que as pesquisas sobre câncer, em sua grande maioria, investigam aspectos biológicos ou aspectos subjetivos exclusivamente do 
paciente. Nesse cenário, surgiu a inquietação na pesquisadora relacionada ao fato de que os familiares, muitas vezes, são desconsiderados deste processo, como se não estivessem envolvidos ou não fossem 
importantes nas análises. Desta forma, acredita-se que esta pesquisa pode contribuir no sentido de auxiliar familiares e pacientes na vivência da doença, uma vez que eles poderão compreender, mesmo que 
minimamente seus sentimentos e poderão auxiliar ainda mais o paciente.A partir disso, ao assumir que o câncer deve ser estudado em sua totalidade, foi necessário apoiar-se em uma teoria que possibilitasse 
uma compreensão mais ampla dos processos vivenciados pelos participantes, bem como do fenômeno saúde-doença. Desta forma, a Teoria da Subjetividade é uma possibilidade teórica interessante de pensar 
tais casos, uma vez González Rey (2011) afirma que "saúde e doença são sistemas complexos em desenvolvimento, como configurações de um conjunto de processos diferentes que, em um momento 
particular, facilitam ou impedem à pessoa a geração de alternativas saudáveis diante de experiências vividas" (p. 28).Pensar o fenômeno saúde-doença como sistemas em desenvolvimento demonstram que as 
investigações relacionadas a esse assunto nunca serão finalizadas, mas cada pesquisa abrirá novas zonas de sentido, as quais são espaços de inteligibilidade sobre o tema, mas não esgota as reflexões sobre 
esta discussão na pesquisa (González Rey, 2005b).A Teoria da Subjetividade tem seu corpus teórico constituído por algumas categorias importantes no estudo dos aspectos subjetivos do ser humano. A 
primeira é a categoria subjetividade, que é um processo complexo de significações e sentidos subjetivos produzidos ao longo da vida do indivíduo e que perpassa os níveis individual e social (González Rey, 
2002, 2003). A relação recursiva entre indivíduo e meio aponta para a complexidade dos aspectos subjetivos, os quais possuem caráter multidimensional, recursivo e contraditório (Mitjáns Martínez, 2005).Os 
sentidos subjetivos são combinações simbólico-emocionais que emergem na experiência humana e expressam a constituição dos processos psíquicos do indivíduo a partir de suas vivências, relacionando o 
individual e o social (González Rey, 2010, 2011; Mori & González Rey, 2011). Os sentidos subjetivos são uma produção do sujeito envolvido no processo.Sujeito, segundo a Teoria da Subjetividade, é o indivíduo 
que reflete criticamente os processos que está vivenciando, pensando alternativas diante dessas experiências, reconhecendo sua capacidade de construção consciente como momentos de seus processos 
atuais de subjetivação (González Rey, 2003). O participante da pesquisa se converte em sujeito por meio dos espaços de comunicação valorizados em pesquisas baseadas na Teoria da Subjetividade (González 
Rey, 2005b). 

Metodologia: Essa pesquisa foi realizada com base na Epistemologia Qualitativa, proposta de análise de González Rey (1997) e que embasa o método construtivo-interpretativo. A Epistemologia Qualitativa 
busca acompanhar as necessidades da pesquisa qualitativa em Psicologia e recuperar a subjetividade como objeto de estudo da Psicologia (González Rey, 2005b).A Epistemologia Qualitativa possui três 
princípios. O primeiro é o caráter construtivo-interpretativo do conhecimento, que defende que o conhecimento é uma produção e uma construção, não sendo, portanto, uma apropriação linear ou a priori dos 
processos estudados. Neste processo de construção do conhecimento o pesquisador irá articular o teórico e o empírico, fortalecendo a ideia de que o construção do conhecimento não se dá antes do empírico, 
mas junto com este (González Rey, 2005b).O segundo princípio da Epistemologia Qualitativa é a valorização do singular, no qual a singularidade é reconhecida como instância de produção de conhecimento. 
Por isso, a qualidade da expressão dos participantes é fundamental para o desenvolvimento do modelo teórico do pesquisador, bem como para a recuperação do indivíduo e da singularidade nas pesquisas em 
Psicologia (González Rey, 2005b).O terceiro princípio é compreender a pesquisa como um processo dialógico. Nesse sentido, a comunicação nas pesquisas possibilita o diálogo com os indivíduos que são seres 
sociais, ou seja, se comunicam em seus espaços sociais, sendo esse um de seus princípios atributos. O diálogo durante o processo de pesquisa contribui para a emersão de sentidos subjetivos e para o 
envolvimento do participante na pesquisa (González Rey, 2005b).Para a realização desta pesquisa participaram três mulheres de uma mesma família: C, mulher, 22 anos, paciente com câncer, estudante de 
Psicologia, residente em Brasília - DF; N, mulher, 25 anos, irmã de C, formada em Direito, residente em Brasília - DF; R, mulher, 50 anos, mãe de C, formada em Pedagogia, residente em Brasília - DF. Antes do 
primeiro encontro as participantes foram informadas sobre a pesquisa e tiveram acesso a maiores informações por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) por elas assinado.Foram 
utilizados dois instrumentos na pesquisa: a dinâmica conversacional e o complemento de frases. O primeiro visa a comunicação e é um espaço em que as participantes puderam expressar-se livremente sobre 
diversos assuntos de sua vida, de tal forma que uma fala delas evocava novos relatos (González Rey, 2005b).No segundo instrumento, complemento de frases, o participante irá completar diferentes frases de 
acordo com sua opinião ou sentimentos. As frases serão agrupadas em blocos temáticos constituídos por diferentes frases que possuem o mesmo objetivo e, quando analisadas com outros instrumentos, 
possibilitam uma análise mais aprofundado dos processos subjetivos do indivíduo (González Rey, 2005b).O processo de análise de dados proposto por González Rey (2005b) preza pela articulação dos 
instrumentos utilizados na pesquisa. Nesse processo, o pesquisador busca, após a leitura das sessões transcritas, indicadores, os quais são recursos de produção de inteligibilidade. Quando esses indicadores 
convergem se tem hipóteses que podem se fortalecer ao longo da análise com a convergência de novos indicadores e, ao final, constituir o modelo teórico, o qual será uma opção para representar a 
configuração subjetiva (González Rey, 2014). 

 

Resultados: C descobriu o tumor aos 15 anos de idade, quando morava em Brasília, no Distrito Federal, após quase um ano sentindo dor no pescoço, quando a família desconfiou que fosse apenas torcicolo. No 
entanto, durante uma brincadeira com os amigos, C percebeu que os dedos da mão direita fiavam constantemente dobrados, o que fez com que a mãe a levasse ao neurologista, tendo em vista que isso 
aconteceu repentinamente. O médico sugeriu, então que fosse realizada uma ressonância, a qual confirmou a presença de uma neoplasia medular, com o tumor neurocitoma na terceira e quarta vértebras.C 
foi submetida a quatro procedimentos cirúrgicos, sendo o primeiro menos de um mês após o diagnóstico, à radioterapia e quimioterapia, ao longo dos últimos anos. É importante ressaltar que as duas últimas 
cirurgias, assim como a radio e a quimioterapia foram realizadas nos Estados Unidos, em uma hospital localizado em Baltimore, estado de Maryland, o qual acompanha o caso à distância e mantém contato 
com a equipe médica de um hospital público de Brasília, de tal forma que as decisões são tomadas em conjunto entre as equipes médicas e a família.Atualmente, o caso é considerado estável, uma vez que o 
tumor ainda está presente na medula. Isso se dá pelo fato de a cirurgia na região ser delicada, por causa da medula e do risco de vazamento do líquor, e por não existir tratamento quimioterápico para o tipo 
de tumor de C.A análise e construção da informação foi dividida em dois eixos temáticos: 1) impacto do diagnóstico do câncer e 2) dinâmica familiar. No primeiro eixo as produções estão relacionadas ao 
momento da descoberta do câncer e os momentos seguintes. Neste sentido, três questões se fortaleceram ao longo da construção teórica: a) a família não reconhece a doença como câncer, mas como tumor, 
b) a transmissão do diagnóstico primeiro foi realizada pela mãe de C e, em seguida pelo médico, e sua importância para que emergissem sentidos subjetivos próprios, e c) a influência da mídia e das 
representações sociais do câncer.No segundo eixo, as produções estão relacionadas à dinâmica familiar e às relações sociais da família ao longo do processo de tratamento. Neste cenário, cinco pontos se 
fortaleceram ao longo da construção teórica: a) a importância do social na constituição da subjetividade e a relação recursiva entre subjetividade social e individual, b) a importância da rede social dessa família 
na vivência dessa experiência, c) a importância das amizades da paciente ao longo do processo, d) o desafio de mudar-se para um país no qual a subjetividade social é diferente, e, por fim, e) a relação médico-
paciente e os processos subjetivos aí implicados. 

Conclusão: A pesquisa permitiu a reflexão sobre a experiência desta família com o câncer, embora não seja possível afirmar que estas são as reflexões corretas. É necessário compreender que aqui foram 
realizadas hipóteses acerca da vivência de C. e sua família a partir de seu discurso. Esta pesquisa buscou compreender os aspectos singulares da vivência da família, o que faz com que não possa ser 
generalizada para todos os indivíduos diagnosticados com câncer.A partir da Epistemologia Qualitativa, foi possível realizar este estudo de forma mais aprofundada, indo além do discurso social a respeito de 
pacientes com câncer e compreendendo aspectos da subjetividade individual e social das participantes. Ao adotar a Teoria da Subjetividade, levou-se em conta o singular frente ao processo de câncer, 
considerando os efeitos que esta experiência teve e que possibilitaram a emersão dos sentidos subjetivos das participantes em relação a esta vivência.A importância dada ao singular pela Epistemologia 
Qualitativa permitiu que o discurso da participante fosse analisado além do seu dizer, buscando identificar uma produção dominante de sentidos subjetivos, que deram forma as configurações subjetivas da 
família, compreendendo exclusivamente o aspecto subjetivo e singular da doença para C e sua família. 
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Para comer com os olhos: consumo da gastronomia étnica no Foodgawker. 

Laisa de Oliveira Guedes 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Comunicação 
Instituição: UnB 
Orientador (a): FERNANDA CASAGRANDE MARTINELLI LIMA GRANJA XAVIER DA SILVA 

Introdução: Esta pesquisa tem como objetivo compreender as relações entre a gastronomia, identidade étnica e o consumo alimentar 
através de análise de postagens na rede social Foodgawker. Pretende-se investigar como o Foodgawker atua como uma interface de 
consumo da gastronomia étnica e como ocorre a construção social do étnico na gastronomia através de definições atribuídas às postagens 
pelos usuários dessa rede social. 

Metodologia: A metodologia combina uma pesquisa quantitativa com análise de representação. Inicia com um mapeamento das 
definições de culinária étnica atribuídas às postagens no Foodgawker para, em seguida, focar na análise de representação da identidade 
étnica nas fotos das receitas postadas na rede. Tomando como base o conceito de etnia em Barth (1998), e identidade em Stuart Hall 
(1989), analisamos aqui um circuito de apropriação onde identidade e cultura se constituem como matéria-prima na organização de um 
discurso sobre o consumo alimentar. A partir da clippagem de duas mil receitas, selecionamos uma amostragem do funcionamento da rede 
social, que possibilitou identificar uma dinâmica de trocas símbólicas onde acontece uma contínua e permanente construção e 
reconstrução de significados em torno da culinária étnica. 

Resultados: A partir da pesquisa que envolveu uma etapa quantitativa e outra qualitativa, identificamos como são construídas as 
representações das identidades culturais relacionadas à alimentação no contexto da rede social Foodgawker, bem como o significado 
dessas representações. Também é importante constatar como o consumo por meio digital tem uma alta representatividade imagética. 
Observamos como a gastronomia étnica é representada e apropriada pelos atores sociais envolvidos. 

Conclusão: Compreendendo as fronteiras como o local de interação das culturas, nos termos de Barth (1998), trabalhamos a rede social 
como o espaço central desta pesquisa. No Foodgawker podemos perceber que, apesar das trocas acontecerem em um espaço virtual, a 
importância da fronteira geográfica ainda é marcante na vinculação dos pratos a determinadas culturas alimentares. Ao mesmo tempo, foi 
possível observar uma recorrência na flexibilização dessas fronteiras nacionais em termos simbólicos, tanto por conta da interação dentro 
do espaço virtual quanto em função de adaptações nas receitas que, eventualmente, são qualificadas, além de “étnicas”, como “fusion”. 
Além disso, no contexto desta rede social foi possível perceber a importância da produção fotográfica do alimento. 
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Inovação Linguística relacionada à saúde: Dicionário temático de bicicleta e saúde 

Laiza Cristina Ribeiro de Sena 
Unidade Acadêmica: Departamento de Lingüística, Português, Líng Clás 
Instituição: UnB 
Orientador (a): ENILDE LEITE DE JESUS FAULSTICH 

Introdução: O interesse pelo uso de bicicletas tem crescido no Brasil e no mundo. No entanto, poucas pessoas conhecem os impactos 
causados pelo constante uso desse veículo para a saúde. A bicicleta precisa estar ajustada às medidas antropométricas dos ciclistas, isto é, 
têm de ser personalizadas para o conforto do ciclista e para a prevenção de patologias relacionadas ao ciclismo. Justifica-se, portanto, a 
escolha do tema pela necessidade de conhecimento da linguagem de especialidade que o assunto detém. Analisamos os efeitos da 
constante utilização da bicicleta na saúde de ciclistas por meio do estudo do léxico especializado dessa área. 

Metodologia: Como método de realização deste plano de trabalho, utilizamos 11 artigos para a coleta de dados relacionados aos 
benefícios e às patologias da prática do ciclismo, para a análise dos dados, utilizamos o programa RepLET, que permite elaborar e editar 
diversos tipos de repertórios lexicográficos. Elaboramos os verbetes com entrada em português e os termos correspondentes em espanhol, 
francês e inglês. O objetivo geral do projeto considerou a internacionalização da língua portuguesa, por meio de uma proposta em que o 
léxico é central. O objetivo específico teve por meta relacionar inovação linguística à tecnológica, em vista de que o objeto de estudo – a 
bicicleta – é atualmente um meio de transporte sofisticado, um veículo de passeio, um instrumento de diversão e, acentuadamente, um 
‘passaporte’ para o equilíbrio da saúde. 

Resultados: Como resultado da pesquisa, elaboramos um dicionário composto por 70 termos divididos em duas áreas temáticas, 
benefícios e patologias. Os verbetes têm composição canônica e termos correspondentes nas línguas estrangeiras referidas. O produto da 
pesquisa, o glossário especializado, serve para demonstrar a relação existente entre a bicicleta, os benefícios que o veículo proporciona e 
os malefícios ocasionados pelo mau posicionamento e esforço repetitivo do ciclista. 

Conclusão: Na área temática benefícios, encontramos somente termos constituídos de dois elementos ou mais, o que caracteriza que são 
‘unidades terminológicas complexas’ (UTC), em razão da estrutura semântica base + argumentos. Para dar a feição linguística que o termo 
requer, se a base fosse verbal, teria de ser nominalizada, como “a bicicleta reduz risco de depressão” passou a ”redução do risco de 
depressão *pelo uso da bicicleta+”. Consideramos que os contextos de uso oferecem informações conceituais suficientes para os 
consulentes e optamos por não colocar definições, uma vez que as nominalizações exigiam que, para defini-las, um outro caminho de 
pesquisa deveria ser projetado, em prosseguimento. Concluímos que o dicionário aqui desenvolvido é um ponto de partida para futuras 
pesquisas sobre o impacto do uso da bicicleta na saúde de ciclistas. 
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Avaliação dos níveis de LDL,HDL e triglicérideos no soro de indivíduos com periodontite grave. 

Laiza Pereira Nunes 
Unidade Acadêmica: Departamento de Odontologia 
Instituição: UnB 
Orientador (a): VALÉRIA MARTINS DE ARAUJO 

Introdução: As doenças periodontais são doenças complexas, cuja expressão fenotípica envolve interações entre o biofilme bacteriano e a 
resposta imunoinflamatória do hospedeiro e têm, por isto, um caráter inflamatório de natureza infecciosa (Kornman, 2008). Estudos 
epidemiológicos têm sugerido associação entre aterosclerose e o estabelecimento de processo inflamatório/ infeccioso. Essas associações 
foram relatadas envolvendo infecções orais, principalmente aquelas associadas com periodontite. (MAEKAWA, 2011). Kallio et al. (2013) 
demonstraram aumento de LPS no periodonto, suscitado por doença periodontal grave, induzindo um aumento na endotoxemia sistêmica 
e processo inflamatório, com consequente aumento na concentração de LDL. O presente estudo teve como objetivo avaliar através de 
análise clínica e sorológica a repercussão da periodontite grave no perfil lipídico ( LDL, HDL e triglicerídeos). 

Metodologia: O estudo foi realizado na clinica de Periodontia do curso de odontologia da Universidade de Brasília (UnB) onde a fase clinica 
foi conduzida, e a fase laboratorial no Hospital Universitário de Brasília (HUB) no laboratório Hematológico.  O grupo com periodontite 
compreendeu 28 indivíduos com idade entre 20- 45 anos onde destes 14 foram diagnosticados com periodontite crônica generalizada, 8 
com periodontite agressiva generalizada e 6 com periodontite agressiva localizada . O grupo controle compreendeu 28 indivíduos sem 
gengivite e periodontite. No estudo foram avaliados índice de placa, profundidade de sondagem e sangramento à sondagem. A análise 
laboratorial tanto do grupo com periodontite quanto controle constou do exame lipidograma que mensurou no soro níveis de 
triglicerídeos, colesterol total, HDL e LDL. Todos os indivíduos incluídos no estudo assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido 

Resultados: A distribuição de idade e gênero foram similares entre os grupos. Indivíduos com periodontite tiveram significantemente 
maior índice de massa corporal do que o grupo controle. Diferença estatisticamente significante foi observada para todos os parâmetros 
periodontais entre os grupos. Indivíduos com periodontite apresentaram destruição periodontal severa quando se observa a porcentagem 
de sítios com PD = 4mm a = 7mm. Quanto às características hematológicas, incluindo análise sorológica do colesterol LDL, HDL e 
triglicérides, os resultados não foram estatisticamente significante entre os grupos. 

Conclusão: Este estudo foi desenhado para incluiu um grupo mais homogênio de pacientes com periodontite grave e indivíduos controles, 
ambos sem doença sistêmica. D’Aireto et al (2006) descreveram que a diminuição dos marcadores inflamatórios estava associada com uma 
redução nos níveis de colesterol total e LDL, enquanto Gita et al (2014) utilizando análise de regressão logística observaram que os níveis 
de lipídeos não foram associados com doença periodontal. Embora existam dados controversos, a literatura baseada em evidência, aponta 
para um risco moderado da periodontite com alterações cardiovasculares. Os dados obtidos através deste estudo mostraram que não 
ocorreram mudanças significativas nos níveis sorológicos de LDL, HDL e triglicerídeosentre entre os grupos. Entretanto, estudos que 
implementaram terapia periodontal, conseguiram comprovar melhor a possível causalidade entre doença periodontal e perfil lipídico, 
principalmente pelo decréscimo de LDL e triglicerídeos. 
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A agência feminina e relações de confiança entre 1770 e 1810 na rota mercantil de Viamão-Sorocaba 

Lana Sato de Moraes 
Unidade Acadêmica: Departamento de História 
Instituição: UnB 
Orientador (a): TIAGO LUIS GIL 

Introdução: Objetivo desta pesquisa é estudar a participação feminina na vida econômica da região de Curitiba e seus arredores durante o 
final do século XVIII. Dentre os vários aspectos existentes e determinantes para o funcionamento de uma sociedade com economia não 
capitalista, nos concentraremos principalmente na confiança – considerando que a palavra e a conduta social das pessoas era essencial 
para sua inserção na vida comercial e econômica do período estudado. Durante a pesquisa, analisamos principalmente as transações 
econômicas em que as mulheres estavam envolvidas, buscando entender como acontecia esse envolvimento feminino em um espaço que 
normalmente é apresentado pela historiografia brasileira como sendo hegemonicamente masculino. Desta forma, buscou-se entender 
como essas mulheres construíam a confiança que as permitiam manter relações econômicas e creditícias neste período e quais eram as 
interseções desse acesso feminino a riqueza material com as suas relações familiares e sociais. 

Metodologia: A principal fonte usada durante essa pesquisa foi a documentação do 1° Tabelionato de Curitiba, onde encontramos uma 
grande variedade de acordos econômicos e sociais do período, como por exemplo, registro de escrituras de compra e venda de terras, 
cartas de alforria e liberdade, procurações. A pesquisa foi desenvolvida por meio da leitura e análise da documentação do tabelionato 
conjuntamente com a leitura da bibliográfica. Partindo da análise dessa documentação buscou-se registros que tivessem envolvimento 
feminino e depois separamos esses casos em uma planilha eletrônica. Posteriormente relacionou-se as informações obtidas no tabelionato 
com as informações encontradas em fontes paroquiais de Curitiba e em outras bases de dados, cruzando as informações originais com 
outras fontes. 

Resultados: Depois da realização da análise da documentação do 1° Tabelionato de Curitiba e a posterior organização dos registros com 
participação feminino em uma tabela do Excel, foi possível observar com quem e em que condições esses mulheres estavam realizando 
transações econômicas. A fase seguinte da pesquisa foi estabelecer relações entre os nome das mulheres que apareciam no tabelionato 
negociando com as informações encontradas sobre estas no registros paroquiais, tal passo essencial para a observação do grau de 
envolvimento entre as pessoas que estavam fazendo negócios e para inquirir se os laços sociais pretéritos eram determinantes para as 
negociações do período analisado. Buscou-se também montar uma espécie de genealogia dessas mulheres, o que possibilita um maior 
entendimento sobre as relações de gêneros no período e de que maneira o núcleo familiar que essas mulheres estavam inseridas 
interviriam em suas vidas. 

Conclusão: Ao final desta pesquisa chegou-se a alguns conclusões iniciais sobre a participação feminina na vida econômica colonial que em 
pesquisas futuras deverão ser aprofundadas. Primeiro, é importante ressaltar que, apesar da imagem feminina passada pela historiografia 
tradicional, as mulheres eram participantes ativas da vida econômica da América Lusa, havendo mulheres donas de terras, chefes de 
núcleos familiares, trabalhadoras livres. Elas participavam da movimentação de capital por meio de vendas, compras, dívidas. Percebe-se 
também que, ao analisar as mulheres que participavam de transações econômicas, surge certo perfil racial, econômico e social de quem 
era mais presente nesta “econômica ativa”. Esse perfil é de mulheres brancas em posição hierarquicamente superior e que muitas vezes as 
famílias tinham laços comerciais já estruturados na sociedade. Outra conclusão importante é que a viúvas tinham maior independência 
econômica nessa fase de sua vida do solteiras ou casadas. 
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Vila Planalto patrimônio cultural do Distrito Federal: a dimensão dos operários da resistência 

Lanna Karolline Nepomuceno Pires 
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Orientador (a): EVERALDO BATISTA DA COSTA 

Introdução: O tema escolhido para a realização dessa pesquisa foi “Vila Planalto: patrimônio cultural do Distrito Federal”, tendo como 
princípio investigar o conceito de patrimônio cultural, para empregá-lo com confiança no âmbito da Vila Planalto como núcleo urbano mais 
característico que representa a construção de Brasília. A Vila Planalto teve a sua origem em meados dos anos 50, com o início das obras 
para a construção da capital do Brasil. Surgiu a partir da instalação de acampamentos das construtoras, nas mediações das obras que se 
realizavam para a construção do Palácio da Alvorada, do Eixo Monumental e da Praça dos Três Poderes. Este trabalho tem como intuito 
reconhecer os elementos originários que podem definir a Vila Planalto como patrimônio cultural, buscando entender o processo de 
tombamento da mesma, pelo IPHAN. 

Metodologia: Os procedimentos metodológicos utilizados nessa pesquisa consistiram em leituras sobre território, memória, patrimônio 
cultural e urbanização do Distrito Federal. Foram realizados campos de aproximação para conhecer a Vila Planalto e campos de 
profundidade no qual foi desenvolvida uma pesquisa semiestruturada que foi aplicada a três pioneiras residentes da Vila. Foram feitas, 
também, pesquisas no Arquivo Público do Distrito Federal, com o intuito de adquirir imagens que retratasse a Vila no inicio, quando era 
apenas um acampamento. 

Resultados: A partir de pesquisas documentais, dos campos realizados e das entrevistas feitas foi possível observar o quão a Vila Planalto 
foi importante na construção de Brasília, ali surgiram barracos de madeira que abrigaram os construtores do Palácio da Alvorada, do 
Brasília Palace Hotel entre outros grandes e importantes monumentos existentes na capital federal. Foi possível perceber a noção que os 
pioneiros têm sobre a cidade como patrimônio cultural, o que eles entendem da Vila Planalto como um bem tombado e a importância da 
preservação desses bens. 

Conclusão: Os bens culturais e naturais que são considerados patrimônio passam a ser reconhecidos por manter a história viva 
representando a trajetória de um país ou civilização. Apenas em 1937 foi criada, no Brasil, a primeira instituição que tinha por objetivo a 
proteção ao patrimônio. Tombar tem por objetivo preservar os bens de valores históricos, arquitetônicos entre outros, a fim de que não se 
perca o valor afetivo que a população possui. A Vila Planalto teve início junto com as obras para a construção da capital, as casas eram de 
madeira, não existiam saneamento básico e lixo na rua. A cidade era constituída por acampamentos, separado pelas construtoras com 
casas feitas de madeira pelos próprios operários que moravam na Vila. Muitos conflitos foram identificados no processo de fixação da Vila 
Planalto, desde a tentativa do governo em retirar os moradores da cidade até o reconhecimento da Vila como bem tombado pela visão dos 
moradores. 

Palavras-Chave: Patrimônio, Tombamento, Vila Planalto-DF, Fixação popular, Operários. 

Colaboradores: Para a realização dessa pesquisa contamos com a colaboração de Maria Vicentina, mais conhecida como Maria do Chapéu, 
setenta e sete anos, moradora da Vila Planalto desde 1960, quando chegou a Brasília. Outra colaboradora foi Vanda Clementina Dias Corso, 
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PROJETO DE LEI Nº 4.330/2004: PADRONIZAÇÃO DA PRECARIEDADE NAS RELAÇÕES DE TRABALHO E OS 

PREJUÍZOS À SUBJETIVIDADE E À IDENTIDADE DO TRABALHADOR. 

Lara Cristina Duarte 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Direito 
Instituição: UnB 
Orientador (a): RICARDO JOSE MACEDO DE BRITTO PEREIRA 

Introdução: Pretende-se abordar a precariedade inerente à terceirização, bem como as decorrências da indignidade que opera na força de 
trabalho, de modo a causar inúmeros danos identitários e subjetivos aos trabalhadores inseridos nessa modalidade de contratação.  A 
reificação operada pela terceirização surge a partir dos sentimentos de descarte, de desimportância social, que acabam por fragmentar a 
força de trabalho e por desconstruir a subjetividade pautada na dignidade da pessoa humana. Alude-se, também, a respeito do 
aprofundamento desse quadro, caso seja posto em vigência o Projeto de Lei nº 4.330/2004. 

Metodologia: Utilizou-se a metodologia qualitativa, com a análise de artigos e de doutrinas em torno da precarização da terceirização e da 
reificação do trabalhador quando submetido a essa modalidade de contratação de trabalho. 

Resultados: Deu-se significado às decorrências da terceirização e do Projeto de Lei nº 4.330/04, baseadas na perspectiva destrutiva do 
sistema do capital. Nesse ponto, constatou-se a reformulação da subjetividade do trabalhador terceirizado baseada na reificação, com a 
quebra da formação de sua identidade individual e coletiva. 

Conclusão: O estudo constata que a reformulação da subjetividade, a partir das novas técnicas produtivas da terceirização, consiste, na 
verdade, na reificação do trabalhador. A instabilidade, a competitividade, a violência institucional, a incompatibilidade do tempo social 
com o tempo da natureza, a corrosão da autoimagem e das representações da inserção de cada um na estrutura social levam à coisificação 
do trabalhador, e às angústias que daí decorrem, com consequências imensuráveis à sua subjetividade. Disto decorre o sentimento de 
despertencimento no processo produtivo, de modo a minar a valorização simbólica que o trabalho ocupa em um sistema de valores, e a 
destituir a força de trabalho de sua dignidade humana. Ressalta, ainda, a tendência de agravamento desse quadro por meio do Projeto de 
Lei nº 4.330/2004, atualmente aprovado na Câmara dos Deputados, em razão da ampliação da contratação terceirizada, fazendo-a padrão 
das relações de trabalho no Brasil. 

Palavras-Chave: Terceirização, precarização, subjetividade, reificação, Projeto de Lei nº 4.330/2004. 

Colaboradores: Professor Doutor Paulo Henrique Blair de Oliveira 

 

  



 

  369   

Vol. 2 

 
Análise comparativa entre as técnicas de inclusão total e parcial para detectar o Microcarcinoma 

Papilífero em tiroide. 

Lara Cristina Ribeiro Pereira 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Medicina 
Instituição: UnB 
Orientador (a): LEONORA MACIEL DE SOUZA VIANNA 

Introdução: Os Microcarcinoma Papilíferos(MCP) são tumores com 1cm de diâmetro máximo que não apresentam sintomas, não são 
facilmente detectados clinicamente e podem passar desapercebidos ao exame macroscópico. São tumores que embora pequenos podem 
dar metástases. O objetivo deste trabalho foi estabelecer uma análise comparativa entre as técnicas de inclusão total(IT), que fatalmente 
vai detectar o tumor e parcial(IP), que pode não detectar o tumor, em pacientes submetidos a tiroidectomia total por lesões benignas. 

Metodologia: Na Unidade de Anatomia Patológica do HUB foi realizado um estudo transversal, retrospectivo e exploratório, em todas as 
tiroidectomias totais ou parciais examinadas com o diagnóstico clínico(DC) de lesão benigna entre janeiro de 2005 e dezembro de 2014. Os 
DC considerados foram: adenoma, nódulo, lesão folicular, bócio, tiroidite, doenças de Graves e de Plummer. 

Resultados: De um total de 449 laudos anatomopatológicos examinados 349 tinham o DC de lesão benigna, sendo representadas por: 2 
adenomas, 95 nódulos, 226 bócios, 1 tiroidite, 11 lesões foliculares, 2 doenças de Graves e 4 doenças de Plummer. Foi feita IT em 203 e IP 
nos 146 restantes e foram detectados 22 MCP, dos quais em 21 foi feita IT e em 1 IP. 

Conclusão: Considerando-se que na maioria dos casos diagnosticados com MCP a peça anatômica sofreu IT (21/22) e que o MCP é uma 
lesão pequena e de difícil detecção ao exame macroscópico, o rastreamento através da IT pode ser um bom método para exame 
anatomopatológico. 

Palavras-Chave: microcarcinoma papilífero, inclusão total, inclusão parcial. 

Colaboradores: Profa. Dra. Fabiana Pirani Carneiro Prof. Gustavo Henrique Takano 
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Caracterização de Latossolo Vermelho e Latossolo Vermelho-Amarelo para calibração e validação do 

método do TDR para estimativa da umidade do solo 

Lara Guedes de Aquino 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária 
Instituição: UnB 
Orientador (a): TAIRONE PAIVA LEAO 

Introdução: Com o aumento estimado da população mundial em 2,3 bilhões de habitantes entre 2009 e 2050 é necessário o aumento da 
produtividade de áreas agrícolas para manter o suprimento de alimentos e evitar a necessidade de abertura de novas áreas. Um dos 
fatores que contribui para o aumento da produtividade e intensidade dos cultivos é a eficiência do uso da água. Erros na determinação do 
conteúdo de água podem ser causados por técnicas de baixa precisão, medidas que não fornecem uma quantificação em tempo real do 
conteúdo de água no solo e calibração inadequada de métodos indiretos. A reflectometria no domínio do tempo (TDR) é um método que 
tem se mostrado muito eficiente na determinação da umidade do solo e permite obter medidas em tempo real do conteúdo de água no 
solo. No entanto, há poucos estudos utilizando este método para os solos de Cerrado. Em vista disto, o objetivo deste trabalho é calibrar o 
TDR para perfis modais de Latossolo Vermelho (LV) e Latossolo Vermelho Amarelo (LVA). 

Metodologia: As amostras foram coletadas no horizonte Bw de trincheiras de LV e LVA, localizadas na Fazenda Água Limpa, campo 
experimental da Universidade de Brasília. As amostras foram secas ao ar e peneiradas em malha de 4 mm, e acondicionadas em tubos de 
PVC com altura e diâmetro (0,18 x 0,075 m) suficientes para não interferência do meio externo com o sinal dos sensores. As determinações 
foram realizadas com o solo seco e crescentes conteúdos de água até a medida de saturação. Foram analisados dez tubos de cada solo, e 
feitas cinco leituras da permissividade dielétrica com o TDR, por tubo. Juntamente com cada avaliação do TDR foram retiradas três 
amostras de cada tubo para medida da umidade gravimétrica. A umidade volumétrica foi obtida multiplicando-se a umidade gravimétrica 
pela densidade do solo. Analisou-se ainda a representatividade de três modelos da literatura: Topp et al. (1980), Ledieu et al. (1986) e 
Malicki et al. (1996), para os solos em questão. 

Resultados: Conforme o esperado, os valores da permissividade dielétrica foram crescentes com o aumento dos valores de umidade para 
ambos os solos avaliados. Os valores de umidade preditos pelos modelos de Topp e Ledieu foram os que mais se aproximaram dos valores 
observados. A raiz quadrada do erro médio (RMSE) entre os valores preditos e observados mostrou que, para o LV, o modelo de Topp 
produziu valores mais próximos aos esperados, enquanto que para o LVA, o modelo de Ledieu foi o mais adequado. Para ambos os solos, o 
modelo proposto por Malicki superestimou os valores de umidade do solo, provavelmente por levar em consideração a densidade dos 
solos no modelo de predição. Isto pode ter ocorrido pelo fato de solos de Cerrado apresentarem valores de densidade mais baixos que 
solos de regiões temperadas com o mesmo conteúdo de argila. 

Conclusão: Apesar de terem sido obtidos menores valores de RMSE, os modelos de Topp e Ledieu não se adéquam perfeitamente aos 
Latossolos Vermelho e Vermelho Amarelo, sendo necessário o desenvolvimento de equações de calibração específicas para estes solos. 

Palavras-Chave: Reflectometria no Domínio do Tempo (TDR), Permissividade dielétrica, Latossolo Vermelho (LV) e Latossolo Vermelho 
Amarelo (LVA). 

Colaboradores: Fernando Alberto Sousa Calisto, Bruna Freire Domingues da Costa, Alan Ribeiro Mól, Marcio Antônio Mendonça, Carlos 
Alberto Soares de França, Jader Galba Busato, Cícero Célio de Figueiredo. 
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A Aporia do Juízo: a possível dispensabilidade da Poesia 

Lara Nogueira Oliveira 
Unidade Acadêmica: Departamento de Teoria Literária e Literatura 
Instituição: UnB 
Orientador (a): PIERO LUIS ZANETTI EYBEN 

Introdução: A poesia é algo impossível: essa é a premissa que leva a discussão desse projeto. A partir de teóricos como Maurice Blanchot, 
George Steiner e Roland Barthes, é analisada a obra de Arthur Rimbaud. Está presente em sua prosa poética a luta constante que tinha 
com a teoria poética, e o ato da escrita. 

Metodologia: Compreender a poesia (e o fato de vários escritores abandonarem a escrita) a partir da interpretação e análise de poemas de 
Arthur Rimbaud, com base teórica em textos de Maurice Blanchot, George Steiner e Roland Barthes. Rimbaud aborda em sua prosa poética 
seu percurso dentro da poesia, como leitor e escritor. 

Resultados: A contradição da poesia é estudada em cima da análise dos poemas de Rimbaud que apresentam elementos que indicam a 
impossibilidade, e trazem reflexões sobre o ato poético. Com base teórica nos filósofos mencionados, a discussão fica mais clara e a análise 
direcionada sem que o poeta tenha que se enquadrar na teoria. 

Conclusão: A discussão sobre a impossibilidade da poesia, apoiada sobre a obra de Arthur Rimbaud, permite um maior entendimento 
sobre o conceito da poesia em si, e sobre a sua produção, seu percurso e seu futuro. A partir dos poemas trabalhados, vemos que 
contradição sofrida por Rimbaud é algo intrínseco a poesia, pois o fato de não poder ser feita que permite que continue a existir. 

Palavras-Chave: Arthur Rimbaud, Impossibilidade, Poesia, Blanchot, Crise, Contradição. 

Colaboradores: CNPq, FAP-DF, CAPES. 
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SISTEMA PARA AUXÍLIO Á LOCOMOÇÃO DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL 

Lara Santos Ferraz e Samuel Valeriano Oliveira Rodrigues 
Unidade Acadêmica: Engenharia Elétrica/Processamento de Sinais 
Instituição: UniCEUB 
Orientador (a): Luciano Henrique Duque 

Introdução: Os resultados do Censo 2000 mostram que, aproximadamente, 24,6 milhões de pessoas, ou 14,5% da população total, apresentaram algum tipo de incapacidade ou deficiência. São pessoas com ao 
menos alguma dificuldade de enxergar, ouvir, locomover-se ou alguma deficiência física ou mental. Entre 16,6 milhões de pessoas com algum grau de deficiência visual, quase 150 mil se declararam cegos 
(IBGE, 2000).  

Melhorar a qualidade de vida e a inclusão de pessoas com deficiência visual é um desafio. As pessoas têm direito à educação e participação na sociedade, o estado brasileiro ratificou em 2008 a Convenção 
Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, assinados em Nova York, em 2007. Em seu artigo 20 a convenção diz que os Estados signatários tomarão medidas 
efetivas para assegurar às pessoas com deficiência sua mobilidade pessoal com a máxima independência possível: 

•    Facilitando a mobilidade pessoal das pessoas com deficiência, na forma e no momento em que elas quiserem, e a custo acessível; 

•  Facilitando às pessoas com deficiência o acesso a tecnologias assistidas, dispositivos e ajudas técnicas de qualidade, e formas de assistência humana ou animal e de mediadores, inclusive tornando-os 
disponíveis a custo acessível; 

•  Incentivando entidades que produzem ajudas técnicas de mobilidade, dispositivos e tecnologias assistidas a levarem em conta todos os aspectos relativos à mobilidade de pessoas com deficiência (BRASIL, 
2010). 

O projeto propõe um protótipo de um dispositivo que possa auxiliar no deslocamento de pessoas portadoras de deficiências visuais com segurança, agilidade a custos acessíveis. O sistema apresenta 
microcontrolador que, processa as informações analógicas, e transforma-as em sinais digitais. Uma vez as grandezas convertidas em dados digitais, o microcontrolador através do firmware gravado 
previamente em sua memória, converte a informação referente à presença de obstáculos e distância dos mesmos em um trem de bits com frequência variável na faixa de áudio.  Nesse contexto, a pessoa pode 
usar a audição, para se orientar na locomoção em ruas, shopping e na sua própria casa. O dispositivo oferece a mobilidade, que é o aprendizado para o controle dos movimentos de forma organizada e eficaz 
(FELIPPE, 2001). A bengala é movimentada como um pêndulo para a esquerda e para a direita o seu utilizador dá sempre o passo seguinte com segurança (FONTES, 2001). Nesse cenário, com o sistema 
proposto a pessoa terá uma ampliação no seu campo de percepção, indo além do alcance de uma bengala. 

É necessário desenvolver um diagrama em blocos que apresente uma visão geral sobre o funcionamento do sistema. 

Metodologia: O trabalho a ser apresentado, em forma, conteúdo e aos objetivos a que se propõe, será do tipo descritivo, e a metodologia inicial do projeto será feita primeiramente: 

• Uma extensa revisão bibliográfica sobre os microcontroladores da família PIC, linguagem de programação C, sensores infravermelho e ultrasom. 

• Em um segundo momento, com teor mais prático, será feita a aprendizagem de operação, configuração e programação do microcontrolador PIC 16F1220. 

• Divisão do sistema em módulos para facilitar e agilizar o andamento do projeto. 

• Testes no sistema finais no protótipo. 

Nesse cenário, para facilitar o desenvolvimento do projeto o sistema é divido nas seguintes fases: 

• Etapa 1: Desenvolvimento do circuito eletrônico microcontrolado, que é denominado de Módulo Microcontrolador PIC 18F1220. 

• Etapa 2: Essa etapa apresenta o Módulo Sensor de ultrasom 

• Etapa 2: Desenvolvimento de software em linguagem C, que é o Módulo de software PIC 18F1220.  

• Etapa 4: Desenvolvimento do Módulo Sensor de Infravermelho para fones de ouvido. 

• Etapa 4: Desenvolvimento do Módulo amplificador de áudio para fones de ouvido. 

Complementado a metodologia, o uso do laboratório de eletrônica é indispensável para o desenvolvimento do protótipo como o material relacionado abaixo: Osciloscópio, Fonte de alimentação, Multímetro, 
Software para desenvolvimento em programação, Simulador de circuito eletrônico Proteus. 

 

Resultados: Com a metodologia proposta o desenvolvimento do protótipo permitirá a confecção do primeiro sistema montado em um par óculos, capaz de detectar obstáculos e sinalizar ao usuário através de 
um fone de ouvido. Espera-se que o circuito seja montado em um par de óculos, sem ser necessário o usuário transportar peso, pois o circuito deve consumir baixa corrente sendo necessária uma bateria (9V). 
O circuito a ser projetado deve pequenas dimensões em trono de 2x3cm, que possibilitará sua montagem em uma base de óculos.  

Em relação ao seu funcionamento, teremos como alvo o objetivo geral proposto, detectando e sinalizando a presença de obstáculos e informado ao usuário. A expectativa é que o usuário seja sinalizado com a 
presença de obstáculos através de tons de frequência, que são sinalizados via fone de ouvido. O projeto proposto será construído para atender a todas as classes sociais, pois seu custo será otimizado ao 
máximo, com a utilização de tecnologias nacionais existentes e voltado para sustentabilidade. 

 

Conclusão: O projeto apresenta  um sistema capaz de melhorar a qualidade de vida das pessoas portadoras de deficiências visuais, a custos acessíveis, atendendo a todas as classes sociais. O sistema auxilia no 
deslocamento detectando e informando ao usuário a presença dos obstáculos ao seu redor e ainda informando sua distância exata. Um dos problemas enfrentados por pessoas com problemas de visão quando 
estão andando por ruas e avenidas é a colisão contra placas de sinalização e telefones públicos. Com o uso de sensores de ultrassom e infravermelho montados em uma base de óculos e controlados por um 
microcontrolador, detecta a presença de obstáculos de forma precisa, alertando a pessoa através de fones de ouvido com informação da distância exata do obstáculo. O sistema não tem a pretensão de 
substituir a bengala ou o cão guia e sim um dispositivo auxiliar capaz de detectar e avisar sobre objetos não percebidos pela bengala. 

Palavras-Chave: Microcontrolador; Ultrassom; Infravermelho 

Colaboradores: Lara Santos Ferraz e Samuel Valeriano Oliveira Rodrigues. 
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Variabilidade genética dos isolados de Streptococcus pyogenes obtidos durante um surto em 2011. 

Larissa Alves Paulino (BOLSISTA) 
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Jaqueline Osiro Campos (VOLUNTÁRIO) 

 
Unidade Acadêmica: Microbiologia 
Instituição: UniCEUB 
Orientador (a): Fabíola Fernandes dos Santos Castro 

Introdução: O estreptococo beta-hemolítico do grupo A (Streptococcus pyogenes) é um patógeno que está envolvido em infecções de 
evolução rápida e que facilmente levam o paciente a óbito, os fatores de virulência da bactéria vem recebendo grande destaque na área da 
pesquisa. Marcadores RAPD são utilizados para detectar polimorfismos em isolados de Streptococcus pyogenes de um surto ocorrido em 
Brasília no período de julho a dezembro de 2011. A presente pesquisa tem como principal finalidade utilizar marcadores RAPD para estudo 
comparativo e análise da variabilidade genética entre as linhagens isoladas, detectando as marcas polimórficas presentes a partir dos perfis 
de RAPD obtidos. São usadas 20 cepas e observamos a variabilidade genética entre os isolados da bactéria. Os benefícios propostos pela 
pesquisa é a identificação do perfil molecular de virulência apresentado nas cepas encontradas em pacientes que sobreviveram ao surto. 
Nesse sentido, pode auxiliar no mapeamento do perfil epidemiológico apresentado da região, podendo identificar uma possível migração 
de novas cepas da bactéria no Distrito Federal. 

Metodologia: Cultivo: As 20 cepas estão congeladas em meio BHI + glicerol 30% a uma temperatura de -20°C com a finalidade de conservá-
las. As cepas foram semeadas inicialmente no meio líquido e em ágar Brain Heart Infusion (BHI), a fim de favorecer o crescimento em fase 
exponencial bacteriano a temperatura de 37 ± 2°C por um período de 24h. As colônias serão ressuspensas em 2000 ?L de NaCl a 0,8% e em 
seguida, foi realizada a extração de DNA. PCR: Para análise da PCR foram utilizados primers específicos dos genes: RAPD e Eric 2. Desse 
modo, os PCRs foram preparados em um volume total de 25 ?L, contendo: 15,2 ?L de água deionizada; 2,5 ?L de 10 × tampão de PCR; 2,0 
?L de dNTPs; 0,3 ?L de Taq polimerase; 0,5 ?L de primer direto e reverso. As PCRs serão realizadas utilizando o seguinte protocolo: RADP – 
5 ciclos de desnaturação a 94°C durante 30 s, anelamento a 37°C por 2 min, seguido de uma extensão final de 72°C por 5 min, mais 35 
ciclos de desnaturação a 94°C por 30s.  Anelamento a 37°C por 60s e extensão por extensão final de 72°C por 90s. Eric 2 – 1 ciclo de 
desnaturação a 94°C durante 4 min, anelamento a 36°C por 1 min, seguido de uma extensão final de 72°C por 2 min, mais 35 ciclos de 
desnaturação a 94°C por 60s. Anelamento a 36°C por 60s e extensão por extensão final de 72°C por 180s. 

Resultados: Tendo em vista a instabilidade da bactéria em estudo, a dificuldade de amplificação da região desejada do DNA, degradação de 
DNA, limitações da PCR, como reações cruzadas, autoanelamento, inibição da reação devido a quantidade de DNA, não é possível 
estabelecer o perfil das exotoxinas pirogênicas. Dessa forma, utilizamos o primer ERIC (Enterobacterial Repetitive Intergenic Consensus 
Sequences) para estabelecer o perfil molecular dos isolados e descrever as principais diferenças entre os isolados dos pacientes. 

Conclusão: Resultados inconclusivos até o momento, pois ainda são necessários mais experimentos para obtenção de resultados 
satisfatórios. 

Palavras-Chave: Streptococcus pyogenes; Fatores de virulência; Polimorfismos. 

Colaboradores: Profa. Msc. Fabíola Fernandes dos Santos Castro, Prof. PhD. Octávio Luiz Franco, Kléber de Sousa Oliveira, Jaqueline Osiro 
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Polimorfismo do gene IL-1B  em um grupo de indivíduos sadios 

Larissa Bittencourt Neves de Siqueira 
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Orientador (a): IZABEL CRISTINA RODRIGUES DA SILVA 

Introdução: A IL-1ß é codificada por um gene cuja expressão é controlada a nível transcricional e pós-transcricional e está fortemente 
envolvida na resposta inflamatória. Esta citocina é produzida pelos macrófagos e astrócitos e se encontra muito elevada após o trauma. Há 
indícios de que a IL-1ß está envolvida com doenças neurodegenerativas, tanto agudas como crônicas, tais como isquemia, convulsões, 
esclerose múltipla, além de doença de Parkinson e de Alzheimer .O presente estudo tem como objetivo identificar a distribuição do 
polimorfismo genético na região promotora do gene IL1B (-511) em grupo controle (não portador de doença crônica) de uma população do 
Distrito Federal, Brasil. 

Metodologia: Cento e vinte e oito mulheres entre 18 e 74 anos, com idade média de 35 ± 13 anos, foram analisadas para a identificação 
dos genótipos do polimorfismo -511 C/T do gene da IL1B, e para este propósito foi utilizada a técnica de amplificação do gene por meio da 
estratégia de PCR – RFLP. A aderência ao equilíbrio Hardy-Weinberg para a frequência genotípica em controles foi analisada pelo teste do 
qui-quadrado com um grau de liberdade. Foi adotado o nível de significância de 5% 

Resultados: A frequência genotípica da IL1B (-511) nos participantes de pesquisa está em equilíbrio de Hardy-Weinberg (P = 0,7668). A 
distribuição genotípica da IL1B (-511) para os genótipos C/C, C/T e T/T, foram, respectivamente: 38, 65, 25. A distribuição do genótipo CC 
da população deste estudo assemelham-se às distribuições da população de mexicanos e japoneses relatadas em outros trabalhos, mas 
discordam de dados obtidos de uma amostra chinesa 

Conclusão: Os resultados apontam que o genótipo mais frequente é o heterozigoto, na amostra estudada. Este estudo contribuiu para 
padronização da estratégia de PCR-RFLP para IL1B (-511) para nosso grupo de pesquisa, e constituiu a montagem de um banco de perfil 
genotípico de indivíduos não portadores de doenças crônicas residentes no Distrito Federal. 

Palavras-Chave: Polimorfismo. Interleucina 1B. Distrito Federal (Brasil). 

Colaboradores: Gleici Any Duarte Oliveira. Vivian Tais Fernandes Cipriano. Ligia Canongia de Abreu Cardoso.Luzitano Brandão Ferreira. 
Daniel de Oliveira Freire. 
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Um Código de Ética para o Ator: Região Norte, Nordeste e Centro-Oeste + São Paulo e alunos do CEN 

Larissa Cristina Chaves de Souza Martins 
Unidade Acadêmica: Departamento de Artes Cênicas 
Instituição: UnB 
Orientador (a): NITZA TENENBLAT 

Introdução: Através desta pesquisa, buscamos investigar aspectos da práxis da ética do ator dentro do Departamento de Artes Cênicas 
(CEN) da Universidade de Brasília (UnB). Discorro, com base nos dados coletados através de entrevistas, sobre as perspectivas dos alunos-
atores e professores-artistas no que concerne a condutas saudáveis e não saudáveis para o processo criativo, o período de ensaios e sua 
relação com a ética, o mercado de trabalho e o preconceito com a profissão. Além disso, discentes e docentes – podem se beneficiar com a 
criação de uma cartilha ética no CEN, UnB. 

Metodologia: Partimos das seguintes referências teóricas para esta pesquisa: a conceituação de Ética de Adolfo Sanchez Vasquez, a 
cartilha sobre ética, Actors’ Etiquette, do Sindicato dos atores dos EUA, A Code of Ethics for Theatre Workers, do grupo de teatro da atriz 
estadunidense Katheleen Freeman, desenvolvido em 1945 e o Código de Ética da Ordem dos Músicos do Brasil. A partir destas referências, 
realizamos a contextualização histórica do tema e elaboramos um questionário semi-estruturado, aplicado com alunos e professores do 
Departamento de Artes Cênicas da Universidade de Brasília. A partir dos dados levantados, fizemos uma análise à luz destas referências 
teóricas. 

Resultados: Foram encontradas contradições e convergências no que tange à opinião de professores e alunos. Ambos concordam que: 
presenciaram poucas vezes condutas antiéticas envolvendo professores e alunos, há preconceito sofrido pela profissão de ator, há uma 
resistência para experimentação por parte dos alunos, há um compartilhamento do que acontece no ensaio com pessoas de fora do 
processo, existe muita reflexão sobre condutas éticas na profissão, há grande interesse pela criação de uma cartilha ética e acredita-se que 
uma cartilha não limitaria a individualidade de cada um. No que tange às divergências: os docentes acreditam que é saudável compartilhar 
com pessoas de fora, já os alunos dizem que isso não deveria ocorrer, professores-artistas, em sua maioria, não sentiram sua integridade 
física psíquica e moral ser desrespeitada em nenhum momento no CEN, já a maioria dos alunos afirmam que sim. 

Conclusão: Conclui-se que o mapeamento de dados a partir da pesquisa foi abundante e enriquecedor, uma vez que permitiu uma 
compreensão mais clara das práxis da ética do aluno-ator e do professor-artista no CEN. A ética do ator mostrou-se um tema relevante e 
de interesse de todos, além de revelar um desejo pela criação de uma cartilha ética, embora nem todos queiram contribuir para sua 
construção. Algumas das convergências se dão apenas por uma possível falta de diálogo entre discentes e docentes, e outras por 
perspectivas distintas a respeito da ética ou olharem para o tema. A partir das reflexões geradas pelos questionários e análises, há uma 
série de ações que podem ser realizadas por e para os docentes e discentes, afim de que desenvolvam e se beneficiem com a criação de 
uma cartilha ética no CEN, UnB. 

Palavras-Chave: Aluno-ator, Professor-artista, Ética, Ator, Teatro 

Colaboradores: Alexandre da Silva Batista 

 

  



 

  376   

Vol. 2 

 
Bola na mão, identidades em jogo: o PIBID/Português como meio de campo para investigação de duas 

realidades sociais distintas 

Larissa Fernandes Feitosa Nogueira 
Unidade Acadêmica: Departamento de Lingüística, Português, Líng Clás 
Instituição: UnB 
Orientador (a): KLEBER APARECIDO DA SILVA 

Introdução: Respaldados pela abordagem sequencial da política pública (colocação do problema na agenda política ? produção de soluções 
? decisão ? implementação ? avaliação) entendemos que o campo de pesquisa do PIBID, sobretudo  da Universidade de Brasília cursos de 
Letras Português e PBSL, deve atender nesse estágio a necessidade de avaliação. Buscamos neste trabalho contrastar duas comunidades 
escolares, o CEM Paulo Freire (Asa Norte) e o CEM 01 (São Sebastião),avaliando a execução dessas ações relacionando-as às prerrogativas 
do Edital e as diferentes necessidades dessas comunidades escolares, por entendemos que as realidades sociais as quais ambas as 
instituições estão inseridas modificam as relações sociais, as atividades materiais, as atividades discursivas e os fenômenos mentais, e, 
concorrem para a apropriação linguística.Utilizamos o método comparativo-somativo do (i) desempenho das ações implementadas na 
escola e o (ii) conjunto de metas escalonado pelos documentos que regem o programa. 

Metodologia: . 

Resultados: . 

Conclusão: . 

Palavras-Chave: . 

Colaboradores: . 
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Avaliação dos efeitos da terapia periodontal sobre os níveis de hemoglobina glicada (A1C) no soro de 

indivíduos com diabetes melito tipo 2 e periodontite grave. 

Larissa Ferreira Silva 
Unidade Acadêmica: Departamento de Odontologia 
Instituição: UnB 
Orientador (a): MARIA DO CARMO MACHADO GUIMARAES 

Introdução: A periodontite e o diabetes melito são doenças complexas e crônicas com uma relação bidirecional estabelecida. Isto é, o 
diabetes está associado ao aumento da prevalência e gravidade da periodontite, e evidências sugerem que a periodontite grave está 
associada ao controle glicêmico.  O caráter inflamatório e destrutivo da periodontite, associado às citocinas pró-inflamatórias envolvidas 
no curso do diabetes são fatores importantes para maior comprometimento dos tecidos periodontais e aumento da glicemia em 
diabéticos.  A hemoglobina glicada (A1C) é utilizada para medir o controle glicêmico e sua dosagem tornou-se o “padrão ouro” para o 
manejo de diabéticos e ajuste dos regimes terapêuticos. Este estudo teve como objetivo verificar se após terapia periodontal não-cirúrgica 
a redução dos níveis de A1C mostrou associação com as variáveis idade, proteína C reativa (PCR), colesterol total e HDL. 

Metodologia: A amostra incluiu 25 indivíduos a partir de 18 anos de idade e diagnóstico de diabetes tipo 2, sem tratamento periodontal 
seis meses antes do início da pesquisa e sem alteração da medicação e/ou dieta para o tratamento do diabetes no período de 90 dias antes 
do início da pesquisa até a data da avaliação final. Foram registrados, antes e após terapia periodontal, medidas de profundidade de 
sondagem, recessão gengival, nível de inserção clínica e índice de sangramento gengival e de placa visível. Coleta de sangue venoso no 
laboratório de análises clinicas do HUB foram realizadas antes e após terapia periodontal para análise do hemograma completo, colesterol 
total e HDL e A1C. Análise dos parâmetros clínicos periodontais foram apresentadas pela média ± desvio padrão. Análise do modelo linear 
generalizado foi utilizada para verificar se as variáveis idade, proteína C reativa (PCR), colesterol total e HDL apresentaram associação coma 
redução dos níveis de A1C pós terapia periodontal. 

Resultados: A amostra incluiu 27 indivíduos, entre 37 a 74 anos de idade, sendo 40% (n=10) do sexo masculino e 60% (n=15) do sexo 
feminino. Apresentavam 18 dentes em média antes da terapia periodontal (desvio padrão de 6,81) e 17,2 após (desvio padrão de 7,37). O 
diabetes estava controlado em 11 (40,74%) indivíduos no início da pesquisa e, após o tratamento periodontal, em 10 (37,03%). O valor 
percental médio da A1C inicial foi 7,40 (2,80). Análise do modelo linear generalizado mostrou que apenas a idade apresentou uma 
associação inversa e significativa com a variável dependente A1C (ß = -0,17) (p=0,0082), (IC: intervalo de confiança = 95 % of ß). Assim, para 
cada ano de aumento na idade basal, a taxa de mudança da A1C decresceu de 0,17% (p=0,0082) do tempo inicial para o final. Isto é, os 
pacientes mais velhos apresentaram com a terapia periodontal taxa de decréscimo mais rápida de A1C que os mais novos. 

Conclusão: O presente estudo demonstrou maior redução dos níveis de A1C pós terapia periodontal nos indivíduos mais velhos. O tempo 
despendido para o tratamento periodontal dos pacientes poderia ter influenciado nos níveis de A1C, mas isso não ocorreu. Isso é atribuído 
ao fato de que os valores de A1C são influenciados em 50% pelo controle glicêmico do último mês. No entanto, o tempo curto de 
acompanhamento dos pacientes pós terapia periodontal e o fato de não terem sido consideradas as medicações usadas para o controle do 
diabetes tipo 2 e comodidades são limitações do estudo. Não obstante, com base nos resultados e nos estudos existentes até o momento, 
pode-se concluir que apesar de importante, a terapia periodontal ainda não pode ser entendida como uma potencial forma de tratamento 
do diabetes. Na prática clínica diária, os pacientes diabéticos devem ser avisados quanto ao maior risco de desenvolverem periodontite e 
possibilidade da condição periodontal influenciar o controle glicêmico. 

Palavras-Chave: Periodontite, diabetes melito, hemoglobina glicada 
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Democracia e participação política via internet: uma análise das manifestações populares ocorridas em 

junho de 2013 no Brasil 

Larissa Joana Rocha Souza 
Unidade Acadêmica: Jornalismo/Comunicação Social 
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Orientador (a): Ana Lúcia Figueiró 

Introdução: As manifestações políticas ocorridas no Brasil em Junho de 2013 foram resultados de um longo processo de mobilização social. 
Foi através das redes sociais que os atores sociais se revelaram e transformaram o ambiente virtual, até então sem um apelo político 
significativo, em "rede de indignação". A ação política teve alcance nacional, saiu do ambiente virtual e alcançou as ruas.  O espaço público 
alargou-se, pois a sociedade em rede é formada por relações globais, nacionais e locais, que independem do conceito de espaço e de 
tempo. Ao invés de identificar limites territoriais para os espaços públicos atuais é importante, sobretudo, identificar as redes de influência 
sócio-especiais que configuram a sociedade. Com o advento das novas Tecnologias da Informação e Comunicação os cidadãos passam a 
viver um novo contexto comunicacional. A Internet instaurou uma série de possibilidades de reconfiguração da sociedade, no qual 
diferentes atores passam a participar desta construção. 

Metodologia: O presente trabalho foi realizado com base na análise da bibliografia especializada nos temas indicados e do mapeamento 
das redes sociais que se formaram no contexto das manifestações populares em junho de 2013. Para o atendimento dos objetivos 
propostos foi realizado uma análise do discurso promovido por grupos sociais que convocaram manifestações para Brasília, a fim de 
identificar o grau de politização destes grupos e, consequentemente, o nível de influência ou não na transformação da política autoritária 
no país.  Foram desenvolvidas duas metodologias, uma em tabela, com base na quantidade de eventos e a quantidade de confirmados; e 
outra com a leitura integral das convocatórias, a partir da qual examinamos os elementos discursivos das manifestações que viabilizam a 
compreensão das justificativas para os protestos, no que diz respeito à construção de direitos políticos. 

 

Resultados: A tarefa de pesquisar na internet as convocatórias das manifestações brasileiras só foi possível porque houve um intenso 
movimento coordenado por diversos grupos e que possibilitaram o  compartilhamento das ações por meio dos  links. Durante as 
manifestações de 2013 inúmeras listas de eventos foram divulgadas por todo o país. A mais extensa dessas listas continha em torno de 500 
eventos. A coleta teve início com os hyperlinks das listas dos eventos. Foram localizados 808 eventos diferentes no Facebook, por todos o 
país. O Facebook, uma das principais redes sociais na internet, virou espaço para os mais diversos discursos. Os usuários, que inicialmente 
se comunicavam de uma forma mais simples e impessoal começaram a interagir de forma muito complexa e dinâmica. Esse é o novo 
contexto comunicacional, com relações internacionais, nacionais e locais, em tempo real. 

Conclusão: O discurso requer uma ordem. e ao analisar os resultados, esperávamos encontrar uma maior pluralidade discursiva.  No que 
diz respeito aos discursos relacionados à construção de direitos políticos, as vozes das convocatórias foram quase que unânime na maioria 
dos pontos. Ainda assim, foi possível atingir diversos resultados. É importante ressaltar que os dados coletados, como em qualquer estudo 
investigativo não representam, de forma perfeita, o objeto examinado. O uso Tecnologias de Informação e Comunicação, especialmente as 
redes sociais, não possuem características de um evento passageiro. A internet ainda abrigará muitos debates democráticos, bem como a 
liberdade de opinião. O imediatismo da internet proporciona a integração dos atores sociais, independentemente de onde esteja, e este 
fenômeno influência e molda uma nova sociedade, que passa a praticar o discurso. Compreender este ambiente ainda é um desafio, mas 
com muita capacidade de elevar a democracia. 

Palavras-Chave: Participação política; manifestações populares; esfera pública; redes sociais 
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Efeito da iontoforese sobre a penetração folicular de minoxidil sulfato encapsulado em nanopartículas 
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Introdução: O minoxidil, juntamente com seu derivado sulfatado, o minoxidil sulfato (MSX), são os fármacos mais utilizados para o 
tratamento tópico da alopecia androgênica. Isto porque essas substâncias têm efeito direto na proliferação e diferenciação dos 
queratinócitos foliculares, promovendo o crescimento capilar. A baixa biodisponibilidade folicular do fármaco aplicado topicamente, no 
entanto, obriga o paciente aplicar a formulação mais de uma vez ao dia para garantir a eficácia do tratamento. Tendo em vista que a 
iontoforese é uma técnica que aplica uma corrente elétrica de baixa intensidade para promover o transporte de fármacos através da pele 
via folículos pilosos e que nanopartículas poliméricas também podem direcionar a liberação de fármaco para os folículos, este trabalho 
avaliou in vitro o efeito da iontoforese associada à nanoencapsulação do MXS sobre a sua absorção cutânea. 

Metodologia: As nanopartículas de quitosana contendo o MXS (MXS-NP) foram obtidas pela técnica de geleificação ionotrópica. 
Caracterizou-se as MXS-NP de acordo com o tamanho, índice de polidispersão (PDI) e potencial zeta utilizando um equipamento Zetasizer 
Nano. A iontoforese do fármaco foi determinada a partir (i) da formulação contendo as MXS-NP e (ii) de uma solução aquosa de MXS, 
utilizando células de difusão de Franz montadas com a pele da orelha de porco. Ambas as formulações continham 1,25 mg/mL de MXS, 90 
mM de NaCl e pH 5,5. Eletrodos de Ag/AgCl foram usados para distribuir uma corrente elétrica de 0,5 mA/cm2 durante 6 horas sobre a 
formulação colocada sobre a pele. No final de cada experimento, o MXS foi extraído a partir do estrato córneo e de uma biópsia do folículo 
piloso feita com cola de cianoacrilato, para posterior quantificação por meio de um método cromatográfico validado. A permeação passiva 
das mesmas formulações também foram avaliadas como controle. 

Resultados: O tamanho médio das MXS-NP foi de 200 ± 50 nm, PDI igual a 0,255 ± 0,03 e potencial zeta igual a +23 ± 4 mV. A eficiência de 
encapsulação do fármaco foi calculado como sendo 72%. A iontoforese aumentou de forma significativa a concentração de MXS nos 
folículos pilosos a partir de ambas as formulações testadas (4,1 ± 0,8 µg/cm2 e 4,2 ± 1,2 µg/cm2, respectivamente para as MXS-NP e 
solução aquosa de MXS), em relação à quantidade de fármaco encontrada nos folículos pilosos a partir da administração passiva da solução 
(3,8 ± 0,4 µg/cm2). Apesar de não influenciar significativamente a penetração iontoforética do fármaco nos folículos, a nanoencapsulação 
do MXS diminuiu pela metade e de maneira significativa a quantidade de fármaco transportado para a epiderme e solução receptora por 
iontoforese. Com isso, poderia-se evitar efeitos adversos sistêmicos com a penetração excessiva do MXS com o uso da corrente elétrica. 

Conclusão: A iontoforese foi utilizada com sucesso para a liberação específica do MXS nos folículos pilosos. Apesar de não ter aumentado a 
quantidade de MXS nos foliculos pilosos em relação à iontoforese do fármaco não encapsulado, as nanopartículas de quitosana pareceram 
prevenir a absorção sistêmica do fármaco. Conclui-se, portanto, que a iontoforese das MXS-NP pode ser uma estratégia interessante para o 
tratamento tópico da alopecia. 
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Introdução: O exercício físico e a estimulação transcraniana por corrente contínua (ETCC) podem promover respostas benéficas tanto para 
a saúde cardiovascular como para funções cognitivas. Sendo que o exercício agudo pode resultar em hipotensão pós-exercício, que tem 
sido observada especialmente após exercícios contínuos. Investigar os efeitos agudos de 15min de corrida a 80%LA, 100%LA e ETCC sobre a 
pressão arterial e funções cognitivas em jovens universitários. 

Metodologia: Participaram do estudo 8 jovens, estudantes universitários, do sexo masculino (20,5±1,3anos; 77,4±10,8kg; 1,79±5,5m 
9,6±3,4%G) primeiramente foram submetidos a avaliação antropométrica, familiarização com testes cognitivos, e determinação do Limiar 
Anaeróbio indireto (LA) (teste de corrida de 1600m). Depois disso, foram realizadas quatro sessões em ordem randomizada: Controle – 
15min sentado em repouso (SC); 15min de corrida a 100%do LA (Scor100%); 15min de corrida a 80%do LA (SCor80%); e 15min de ETCC a 
2mA (SETCC). Posteriormente, testes cognitivos foram aplicados no período de recuperação: Flanker task aos 15min e Go/No-go aos 
30min. Além disso, frequência cardíaca (FC), pressão arterial sistólica, diastólica e média (PAS, PAD, PAM) foram registradas aos 10 min pré 
e pós intervenções (imediatamente após, aos 15, 30, 45 e 60min da recuperação). ANOVA split-plot para medidas repetidas foi utilizada 
para identificar diferenças. 

Resultados: Com relação a função executiva, nas sessões SETCC (484,6±56,3ms), SCor100% (466,7±51,5ms) e SCor80% (476,4±37,8ms) 
observou-se uma tendência de resposta mais rápida na etapa incongruente do Flanker Task em comparação com a SC (530,2±57,8ms), 
porém não foi significativa (p>0,05). Já no Go-No/Go nas sessões SETCC (96,9±5,3%) e SCor100% (97,5±2,7%) observou-se um percentual 
menor de acertos (p=0,01; p=0,001) que na SC (99,9±0,4%). A SCor80% (98,1±2,6%) resultou em uma média de acertos superior (p<0,05) 
quando comparado a SETCC (98,0±2,8%) e a SCor100% (97,5±2,7%). Após a SCor100% a PAS apresentou redução significativa aos 30min (-
5,3%; p<0,01), e aos 60min de recuperação (-11,2%; p<0,05) quando comparados aos valores de repouso. A PAM apresentou-se reduzida 
aos 60min da recuperação (-7,1%; p<0,05) na sessão Scor100% quando comparada ao valor de repouso. 

Conclusão: Em conclusão, 15min de corrida a 80%LA, 100%LA e ETCC sobre o córtex pré-frontal esquerdo mostraram efeitos positivos 
sobre a função executiva de jovens universitários. Sendo apenas a intensidade de 100%LA eficiente em promover hipotensão pós-exercício 
nesta população. 

Palavras-Chave: ETCC, corrida, limiar anaeróbio, cognição, hipotensão pós-exercício 
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Introdução: A descrição arquivística é uma atividade fundamental para a representação da informação e para o tratamento e organização 
de documentos de arquivo. No Brasil, a Norma Brasileira de Descrição Arquivística (Nobrade), publicada pelo Conselho nacional de 
Arquivos (Conarq), em dezembro de 2006, estabeleceu diretrizes nacionais para a descrição de documentos arquivísticos, compatíveis com 
as normas internacionais de descrição arquivística em vigor na época. Desde então a Nobrade têm sido amplamente disseminada nas 
instituições públicas e privadas, nas entidades custodiadoras de acervos (arquivos, bibliotecas, museus e centros de documentação e 
memória) e nas universidades. Neste projeto, interessa-nos analisar, em especial, a repercussão da Nobrade nos estudos acadêmicos. 
Embora seja um instrumento técnico, voltado para a aplicação da descrição nos acervos, o seu uso implica em considerar princípios e 
conceitos inerentes à atividade da descrição. Portanto, esta pesquisa tem como objetivo map 

Metodologia: Trata-se de uma pesquisa quantitativa e qualitativa. A pesquisa contemplou o mapeamento e a análise sumária de trabalhos 
de conclusão de curso (TCCs), monografias, dissertações e teses, a partir dos repositórios institucionais, referente ao período 2007-2014. 
Foi elaborada uma planilha para a inserção de dados quantitativos que consistiram em identificar quais são as universidades que 
apresentam produção científica relacionada à Arquivologia e áreas afins, quantas possuem TCCs (graduação), monografias (especialização), 
dissertações(mestrado) e teses (doutorado) sobre a Nobrade e/ou descrição arquivística e quais são as características de cada produção 
científica (instituição, local, ano de conclusão, sexo, curso de formação e em qual faculdade/departamento ou programa de pós-graduação 
são defendidos TCCs, monografias, dissertações e teses. Quanto aos dados qualitativos foi feita uma busca a partir da aplicação de 
diferentes combinações das seguintes palavras-chave: Nobrade, descrição a 

Resultados: Foram identificadas 19 universidades que oferecem cursos de graduação, especialização, mestrado e/ou doutorado, onde 
foram produzidos TCCs, monografias, dissertações e teses relacionadas à Arquivologia e áreas afins. Dentre as 19 universidades, federais e 
estaduais identificadas, 11 possuem produção científica relacionada ao tema da Nobrade e/ou descrição arquivística. São elas Universidade 
Estadual de Londrina (UEL), Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), Universidade Federal da Bahia (UFBA), Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG), Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC), Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Universidade do Estado de São Paulo (UNESP), Universidade 
Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), Universidade de São Paulo (USP). A maior concentração de monografias, dissertações e teses 
ocorre nas universidades localizadas nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste do B 

Conclusão: A partir dos dados obtidos identificamos que a produção cientifica relacionada à Nobrade e descrição arquivística está 
concentrada nas universidades da Região Sul do Brasil, mais especificamente no Rio Grande do Sul e em Santa Catariana. A seguir aparece 
a Região Norte com 25%, representado pelo Estado da Paraíba. E, por último, destaca-se a Região Sudeste, em especial o Estado de São 
Paulo, seguido de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Nas regiões Norte e Centro Oeste não foram localizados estudos sobre o tema pesquisado. 
Em parte, tal configuração regional explica-se pela maior concentração de cursos de Arquivologia e Ciência da Informação nas regiões Sul e 
Sudeste. Como era esperado, o interesse da maioria dos pesquisadores pela Nobrade e descrição arquivística provém principalmente 
daqueles que têm formação em Arquivologia. Destaca-se também a predominância do sexo feminino à frente desses estudos. A análise 
sumária de TCCs, monografias, dissertações e teses, a partir dos títulos e res 

Palavras-Chave: representação da informação, descrição arquivística, normas de descrição arquivística, Nobrade, produção científica. 

Colaboradores: Larissa Marta de Lima e Cynthia Roncaglio 
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BANCO DE DADOS PARA O PROJETO PIRENÓPOLIS: UM ESTUDO DE CASO SOBRE PATRIMÔNIO, MUSEU 

E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Larissa Menandro Duarte 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ciência da Informação 
Instituição: UnB 
Orientador (a): CELINA KUNIYOSHI 

Introdução: O projeto de pesquisa Pirenópolis: um estudo de caso sobre patrimônio, museu e desenvolvimento sustentável (Fases 1 e 2), 
coordenado pela professora Celina Kuniyoshi (Museologia/FCI-UnB), reuniu conjuntos de fontes, bibliografia, imagens, vídeos e outros 
tipos de informações colhidas por duas bolsistas voluntárias de Iniciação Científica, em dois períodos, de agosto de 2013 a julho de 2015. 
Para a organização e disponibilização desse farto material, foi proposta a criação de um banco de dados que, inicialmente está sendo 
testado e usado pela equipe de pesquisadores e, posteriormente, pretende-se torná-lo de consulta pública. Este trabalho correspondeu à 
construção e implementação do banco de dados. 

Metodologia: Foram realizados: revisão bibliográfica e levantamento de informações em bibliotecas, em bases de dados internacionais e 
nacionais sobre banco de dados, análise dos dados obtidos para o desenvolvimento do projeto de criação e implementação do banco de 
dados, realização das fases: 1), para elaboração do Modelo Conceitual, 2) para elaboração do Modelo Lógico, e 3), para implementação do 
Modelo Físico, reunião com a equipe de pesquisadores para troca de informações sobre os conjuntos documentais e formas de 
armazenagem e manuseio e recuperação dos dados inseridos no banco de dados, testes. 

Resultados: Criou-se o Modelo Lógico, com a descrição de um banco de dados (BD) no nível de abstração visto pelo usuário do Sistema de 
Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD). Nessa fase as informações obtidas foram mapeadas para um SGBD e avaliado o modelo 
conceitual, frente às necessidades de uso do banco de dados pela equipe de pesquisadores e de suas aplicações. Em seguida criou-se o 
Modelo Físico, com a definição da implementação do BD em memória secundária, que descreve as estruturas de armazenamento e 
métodos de acesso usados para efetivamente realizar o acesso aos dados. Conforme proposto, criou-se um ambiente adequado e eficiente 
para uso, no acesso, manuseio, recuperação e armazenamento das informações do projeto Pirenópolis... Espera-se criar um ambiente a ser 
utilizado para outros fins, como a oportunidade de expor parte especifica do banco de dados em algum projeto, sistema, trabalho, site, 
compartilhamento, etc. 

Conclusão: Definir o banco de dados adequado é uma questão de análise de características, recursos e capacidade. Pode-se utilizar 
sistemas gerenciadores de banco de dados livres, não deixando a desejar frente a soluções proprietárias. No caso do projeto Pirenópolis..., 
diversos tipos de dados foram e serão armazenados. Cabe ao software aplicativo, ajudar o usuário a obter o resultado buscado pelo 
mesmo. 

Palavras-Chave: Pirenópolis. Modelo Físico. Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD). Patrimônio Cultural. Museologia. 
Desenvolvimento Sustentável 
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Planos e contraplanos: o processo evolutivo da educação superior na ditadura militar brasileira. 

Larissa Messias Belem Moreira 
Unidade Acadêmica: Departamento de História 
Instituição: UnB 
Orientador (a): DANIEL BARBOSA ANDRADE DE FARIA 

Introdução: O artigo pretende analisar o discurso da ditadura civil militar brasileira (1964-1985) acerca das resistências estudantis. É 
notável a utilização da imagem de subversão para deslegitimar o movimento estudantil como pilar de silenciamento e manutenção da 
ordem. A juventude foi amplamente reprimida e o imaginário social em relação aos estudantes durante o governo autoritário iniciado nos 
anos 60 e sua relação com a sociedade não foram criticamente analisados de forma ampla. A atribuição de termos como terrorismo e 
subversão - em detrimento de resistência - a esse segmento da sociedade é de suma importância para a compreensão seu papel histórico, 
negado até os dias atuais. O texto pretende, então, apontar para uma revisão ampla das ferramentas ditatoriais do período para a 
construção da imagem do movimento estudantil no campo das mentalidades, e de que forma esta se atrela às violências legitimadas pelo 
Estado, fato recorrente até a atualidade. 

Metodologia: As documentações analisadas são os discursos proferidos por agentes do Estado em relação à educação, seja publicamente, 
em cerimônias promovidas pelo Ministério da Educação, seja em documentos secretos na época, como os disponíveis no Arquivo Nacional 
no Fundo da Assessoria de Segurança e Informação de universidades, principalmente o da Universidade de Brasília. Outras fontes são 
reportagens de grandes jornais, que num contexto de censura, eram discursos legitimados pela ditadura, e depoimentos de alguns 
estudantes sobre o tratamento institucional e social que lhes foi dado durante a ditadura civil militar. Essas fontes são colocadas sob a 
perspectiva da História Conceitual de Reinhart Koselleck, examinando as diferentes recepções e sensibilidades diante de certos conceitos. 
Outra abordagem para o tratamento das fontes é a ideia de imaginação social de Bronislaw Baczko, que auxilia a pensar a cultura político-
social em relação a determinado objeto, no caso, as resistências estudantis. 

Resultados: A pesquisa produziu um panorama geral da trajetória das resistências estudantis ao longo da ditadura civil-militar de 1964 e da 
opinião pública forjada pela dinâmica autoritária do regime a respeito dessas mobilizações sociais. Na agitação pré-golpe de 1964, os 
estudantes configuravam uma das maiores forças de mobilização da sociedade brasileira, suscitando no governo uma preocupação 
específica pautada na manipulação do imaginário social que se transformou durante os 21 anos da ditadura brasileira. O segmento sofreu 
uma sistemática desarticulação que utilizava elementos, como a imoralidade, o terror, a desordem e a subversão, para distanciar a 
juventude da sociedade civil como um todo, com a construção governamental do que é próprio do impróprio, da imagem do “inimigo”. A 
destituição do papel histórico do estudante nesse recorte também se deve a violência praticada pelo Estado que, por vezes, aniquilou essa 
oposição. 

Conclusão: O poder psicológico da palavra “subversão” e “terror” no distanciamento entre juventude e sociedade civil no imaginário social 
foram decisivos para a opinião pública sobre a resistência estudantil no auge da ditadura militar. A ditadura se utilizou da propaganda 
como ferramenta de controle ideológico, e da violência e do silenciamento como elemento corretor dos desvios da coesão social. Dessa 
forma, a partir de 1973, a dominação pela violência e pela repressão sob a bandeira de defender o país do caos não se sustentava mais 
tendo em vista as  contradições constantes do governo. Entretanto a importância do movimento estudantil como contestador do regime 
autoritário e repressor ainda é obscura para a sociedade civil como um todo, uma vez que políticas de reparação com foco na memória 
coletiva desse segmento possui caráter político até os dias de hoje, de forma que a atribuição de força histórica para movimentações 
sociais ainda é fonte de conflito na construção da historiografia. 

Palavras-Chave: Ditadura Militar, Movimento Estudantil, imaginário social, subversão, memória coletiva. 
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Avaliação de impactos de incêndios florestais na vegetação do Cerrado a partir de imagens de sensores 

remotos. 

Larissa Moreira Alves Granado 
Unidade Acadêmica: Departamento de Engenharia Florestal 
Instituição: UnB 
Orientador (a): ERALDO APARECIDO TRONDOLI MATRICARDI 

Introdução: A vegetação do cerrado brasileiro tem sido sistematicamente exposta ao fogo das queimadas e incêndios florestais, que causa 
anualmente diversos impactos socioambientais. O fogo no Cerrado pode ser monitorado utilizando dados de sensores remotos. Dados dos 
satélites da série LANDSAT têm grande potencial para auxiliar na detecção e avaliação dos impactos causados pelos incêndios florestais.  O 
presente estudo buscou avaliar os impactos das áreas atingidas pelo fogo na Área de Proteção Ambiental Gama e Cabeça de Veado no 
Distrito Federal entre os anos de 2009 a 2014 utilizando imagens dos satélites Landsat-5 TM, Landsat-7 ETM+ e Landsat-8 OLI.  Foram 
utilizados índices de vegetação derivados das imagens adquiridas em períodos de seca e de chuva em cada ano de análise para detecção 
das cicatrizes do fogo e de seus impactos na vegetação. Por fim, foi avaliada a resposta da vegetação no período pós-fogo na área de 
estudo. 

Metodologia: A área de estudo envolveu a Área de Proteção Ambiental (APA) Gama e Cabeça de Veado, localizada na porção Centro-sul do 
Distrito Federal. Foram utilizados dados dos satélites LANTSAT-5 (Sensor TM), o LANTSAT-7 (Sensor ETM+) e o LANTSAT-8 (Sensor OLI), 
obtidos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE, adquiridas entre 2009 e 2014.  Optou-se por imagens obtidas nos meses mais 
secos de cada ano de análise para a detecção das cicatrizes do fogo na vegetação. Utilizaram-se também imagens de períodos úmidos para 
observar a variação sazonal e a resposta da vegetação no período pós-fogo. Utilizou-se o NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) e 
uma regressão linear múltipla para avaliar variação do NDVI (variável dependente) nos diferentes usos e cobertura da terra, atingidos ou 
não pelo fogo (variáveis independentes). Com base nos resultados deste modelo de regressão, foi possível estimar o impacto de cada 
variável independente do modelo de regressão sobre a vegetação, aqui re 

Resultados: Observou-se a ocorrência de um grande incêndio em 2011 que atingiu a área de estudo, atingindo diretamente quase 10 mil 
hectares de vegetação nativa.  Os resultados da regressão linear múltipla mostram que o fogo foi o fator que mais afetou a vegetação na 
área de estudo, chegando à redução de 22% dos valores do NDVI. De forma isolada, o fogo recorrente contribuiu com uma redução de 4% 
nos valores do NDVI. As áreas de vegetação do tipo cerradão, sem a ocorrência do fogo, contribuíram positivamente com 49% dos valores 
do NDVI. As matas ciliares e de galeria contribuíram positivamente com 34% e as pastagens formadas com 36% dos valores do NDVI. Os 
usos da terra que não apresentaram alteração significativa nos valores do NDVI foram as estradas pavimentadas, cultura de grão, chácaras 
de uso misto e área urbana com infraestrutura. 

Conclusão: A análise de regressão deste estudo indicou que o fogo é o uso da terra que mais afeta a vegetação na área de estudo, 
mantendo as demais variáveis em seus valores médios. O fogo recorrente aparenta embora ocorram em menor intensidade, também 
causa redução da vegetação. Isto pode ser explicado pela redução da biomassa seca (material combustível) pelas frequentes ocorrências 
do fogo numa mesma área. Por outro lado, as formações vegetais mais densas, como o cerradão, as matas ciliares e de galerias contribuem 
com a manutenção da vegetação fotossinteticamente ativa, mesmo nos períodos secos na área de estudo. Do mesmo modo, as pastagens 
formadas contribuem com o aumento da vegetação, o que indica ser uma forma de uso da terra com baixa ocorrência de incêndios 
florestais. 

Palavras-Chave: Sensoriamento remoto, incêndios florestais, índices de vegetação, Distrito Federal, Cerrado. 
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RESULTADOS INTRADERMORREAÇÃO DE MONTENEGRO E IMUNOFLUORESCÊNCIA INDIRETA NAS 

DIVERSAS FORMAS CLÍNICAS DE LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA. 

Larissa Naomi Lima Akamine 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Medicina 
Instituição: UnB 
Orientador (a): RAIMUNDA NONATA RIBEIRO SAMPAIO 

Introdução: A leishmaniose tegumentar americana (LTA) é uma doença infectoparasitária, causada por protozoários do gênero Leishmania. 
O diagnóstico da LTA é difícil, sendo necessário associar padrões clínicos com pesquisa do parasita e da resposta imune do hospedeiro. A 
intradermorreação de Montenegro (IDRM) traduz a resposta de imunidade celular do hospedeiro ao parasita assim como a 
imunofluorescência indireta (IFI) a imunidade humoral. Na leishmaniose cutânea (LC) e leishmaniose mucosa (LM), há intensa resposta da 
imunidade celular e pouca resposta da imunidade humoral, ocorrendo o inverso na leishmaniose cutânea difusa (LCD). Porém, a relação 
exata entre as espécies de Leishmania, suas diferentes manifestações clínicas e o padrão dos exames diagnósticos não é determinado. O 
objetivo do presente estudo é comparar os resultados da IDRM e IFI com as formas clínicas de LTA e com as espécies de Leishmania que 
causam a doença e estabelecer resultados limiares que diferenciem os mesmos. 

Metodologia: Estudo analítico, transversal e retrospectivo. Foi realizado a partir da revisão de prontuários dos pacientes com suspeita 
diagnóstica de LTA atendidos no ambulatório de Dermatologia do Hospital Universitário de Brasília (HUB). Houve dispensa do termo de 
consentimento livre e esclarecido, conforme Resolução Nº 466, de 12 de dezembro de 2012 e Declaração de Helsinki revisada em 2013. 
Protocolo-padrão foi criado para coleta das informações, armazenadas e analisadas em SPSS 14.0. Para as variáveis contínuas foi utilizado o 
teste t student e o teste de qui-quadrado foi empregado para as variáveis qualitativas.Os resultados da IDRM e da IFI foram avaliados nas 
formas clínicas cutânea e mucosa.  Foram considerados positivos os valores do maior diâmetro de IDRM iguais ou superiores a 5mm e os 
títulos de IFI iguais ou superiores à 1:40. 

Resultados: De 559 prontuários, 334 correspondiam a diagnóstico de LTA, destes 81,1% com LC e 18,9% com LM.No grupo LC, 91,5% 
realizaram IDRM que foi positiva em 88,7%, 80,4% IFI que foi reagente em 55,5%, predominando a titulação de 1:80 (31,7%).No grupo LM, 
77,8% realizaram IDRM que foi positivo em 89,8%, 92,1 IFI que foi reagente em 60,3%, predominando a titulação de 1:80 (29,3%).No teste 
de IDRM foram feitas 3 analises: com a media dos maiores diâmetros, medias das somas do maior e o menor diâmetro, incluindo 
resultados com apenas 1 diâmetro e excluindo resultados com apenas 1 diâmetro. No grupo LC os valores foram: 14,50, 12,93 e 13,72 mm, 
respectivamente. No grupo LM os valores foram: 14,20, 12,18 e 12,91mm, respectivamente.Não houve diferenças significantes entre as 
formas LC e LM e os 3 valores analisados da IDRM e a titulação da IFI (p= 0,007 com IC de -2,664 a 1,505, 0,548 com IC de 1,91827 a 
3,41786, 0,723 com IC de -2,01372 a 3,62388 e 0,05 com IC de -18,270 a 9,472, respectivamente). 

Conclusão: E importante estabelecer se LC ou LM pois ambas tem tratamento e prognósticos diferentes, tendo a ultima tratamento mais 
difícil e pior prognostico. Por meio deste estudo, não foram evidenciadas diferenças significantes entre os valores de IDRM e IFI da LC e da 
LM, não permitindo definir um valor limiar para o diagnóstico dessas formas clínicas. Pelos nossos dados, a IDRM e a IFI parecem se 
comportar como métodos diagnósticos de valor qualitativo, apesar de gerarem dados quantitativos. Sugerem a infecção pela Leishmania, 
mas não ajudariam a definir a forma clínica, corroborando com os valores previamente estabelecidos para os mesmos na literatura. 
Entretanto, os percentuais de positivos nos testes de IDRM e IFI em ambas as formas de LTA neste estudo, contrastam com a literatura, 
pois sabe-se que na LM o percentual destes testes e mais elevado assim como os diâmetros da IDRM. A identificação de espécies ainda 
sera realizada. 

Palavras-Chave: Leishmaniose tegumentar americana, Intradermorreação de Montenegro, Imunofluorescência indireta, Diagnóstico, 
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Transcrição do Perfil de Fluência da Fala e análise acústica dos prolongamentos: medidas de frequência 

em falantes fluentes 

Larissa Nunes da Cruz 
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade da Ceilândia 
Instituição: UnB 
Orientador (a): LETICIA CORREA CELESTE 

Introdução: O objetivo proposto pelo presente estudo é comparar os valores da frequência fundamental inicial e final dos prolongamentos 
de pessoas fluentes e disfluentes em diferentes contextos e segmentos, afim de entender melhor as características desse fenômeno. A 
hipótese desse trabalho é a de que o prolongamento não ocorre apenas na fala dos indivíduos gagos. 

Metodologia: Foram coletadas amostras de fala de 16 indivíduos adultos separados em dois grupos: não-gagos e gagos, sendo 10  não-
gagos e 6  gagos. Os procedimentos do estudo foram divididos em duas etapas. A primeira consistiu na aplicação do teste padronizados do 
Perfil da Fluência da Fala e da gravidade da gagueira, para se definir a inclusão ou não dos participantes no estudo. Para garantir a 
confiabilidade dos dados, as transcrições e análises do Perfil da Fluência da Fala foram submetidas à análise de concordância entre dois 
juízes da equipe. Na segunda etapa a amostra de fala final foi editada (buscando-se os momentos de prolongamento) e realizada análise 
acústica, em relação à busca dos valores de F0 inicial e F0 final de cada prolongamento achado em cada áudio. 

Resultados: Houve diferença estatisticamente significante para algumas condições testadas, a saber: (a) na comparação entre os grupos 
gago e não gago para F0 inicial (p=0,00413) e F0 final dos prolongamentos (p=0,00018), e (b) na  comparação entre o grupo gago e o não 
gago para F0 final dos ditongos prolongados (p= 0,00068). Nos demais achados não houve diferença estatisticamente significante entre os 
dois grupos analisados. 

Conclusão: No presente estudo, o prolongamento ocorreu em ambos os grupos – não gago e gago –, confirmando assim a hipótese inicial 
de que não são somente os indivíduos gagos que produzem prolongamentos na fala. Porém, a análise dos valores de F0 inicial e F0 final 
dos prolongamentos apontaram diferenças estatisticamente significantes quando comparados os grupos gago e o não gago. A comparação 
desses resultados com outros estudos não foi possível pela falta de pesquisas sobre esse tema, tanto no português quanto em outras 
línguas. Recomendam-se mais estudos para o melhor conhecimento das disfluências, tanto comuns quanto gagas. 

Palavras-Chave: Análise acústica, prolongamento, frequência fundamental, gagueira, fonoaudiologia, fluência. 
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Efeito do tucum-do-cerrado (Bactris setosa) nos danos oxidativos a lipídeos em ratos induzidos ao 

desenvolvimento do câncer de cólon. 

Larissa Valadares Ramos 
Unidade Acadêmica: Departamento de Nutrição 
Instituição: UnB 
Orientador (a): SANDRA FERNANDES ARRUDA 

Introdução: O câncer de cólon é o 4? tipo de maior incidência na população brasileira. No desenvolvimento do câncer, as células 
cancerígenas adquirem uma série de características que vão permitir sua sobrevivência e proliferação. A manutenção de um 
microambiente pró-oxidativo pelo aumento da produção de espécies reativas, constitui uma das características adquiridas pelas células 
cancerígenas que permite sua sobrevivência. Alguns fatores dietéticos exercem um papel importante tanto no desenvolvimento quanto na 
prevenção do câncer. Estudos sugerem que alguns compostos fitoquímicos presentes em vegetais são capazes de reduzir o risco de 
desenvolvimento do câncer. Um estudo recente mostrou que o tucum-do-cerrado, fruto nativo do cerrado brasileiro, apresenta alto teor 
de compostos fitoquímicos e capacidade antioxidante in vivo. O presente projeto avaliou o efeito do consumo de tucum-do-cerrado na 
prevenção de danos oxidativos em ratos induzidos ao desenvolvimento do câncer de cólon. 

Metodologia: 28 ratos Wistar machos com peso médio de 220 g foram divididos em quatro grupos e tratados por 12 semanas da seguinte 
forma: grupo controle + placebo (dieta AIN-93G + injeção placebo), grupo controle + droga (dieta AIN-93G + injeção intraperitoneal de 
azoximetano), grupo tucum-do-cerrado + placebo (dieta AIN-93G + 15% de tucum-do-cerrado + injeção placebo) e grupo tucum-do-cerrado 
+ droga (dieta AIN-93G + 15% de tucum-do-cerrado + injeção intraperitoneal de azoximetano). Após o tratamento o fígado e intestino 
grosso foram retirados e as seguintes variáveis analisadas: níveis de peroxidação lipídica através da quantificação do complexo 
malondialdeído - ácido tiobarbitúrico por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC), oxidação proteica através da quantificação do 
complexo 2,4-dinitrofenilhidrazina com o grupo carbonil das proteínas oxidadas, por espectrofotometria. Os dados foram analisados 
utilizando Teste T para comparação entre grupos, sendo o nível de significância p<0,05. 

Resultados: O consumo de tucum-do-cerrado não alterou o ganho de peso e o consumo de dieta dos animais induzidos ao 
desenvolvimento de câncer de cólon com azoximetano. O consumo de tucum-do-cerrado em associação ao tratamento com azoximetano 
(tucum-do-cerrado + droga) diminuiu os níveis de danos oxidativos a lipídeos e aumentou os níveis de danos oxidativos a proteínas no 
intestino, em relação ao grupo tratado apenas com azoximetano (controle + droga, p = 0,015 e 0,035, respectivamente). Os grupos 
controle + droga e tucum-do-cerrado + placebo apresentaram um aumento nos níveis de danos oxidativos a proteínas no fígado em 
relação ao grupo controle + placebo (p= 0,033 e 0,021, respectivamente). Os níveis de danos oxidativos a lipídeos no fígado não foram 
estatisticamente diferentes entre os diversos grupos. 

Conclusão: O tucum-do-cerrado foi capaz de proteger o intestino de ratos induzidos ao desenvolvimento de câncer de cólon com 
azoximetano contra danos oxidativos a lipídeos, porém potencializou a oxidação de proteínas. O tucum-do-cerrado promoveu danos 
oxidativos a proteínas similares ao promovido pelo azoximetano no fígado de ratos. 

Palavras-Chave: Câncer de cólon, estresse oxidativo, tucum-do-cerrado, malondialdeído, proteína carbonilada. 
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Análise dos efeitos de um programa de treinamento de equilíbrio sobre a variabilidade do centro de 

pressão de escolares praticantes de basquetebol 

Larisse Costa Gomes 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Educação Física 
Instituição: UnB 
Orientador (a): RINALDO ANDRE MEZZARANE 

Introdução: O basquetebol é muito praticado nas escolas do Brasil, e cabe aos professores conhecerem e mostrarem os benefícios da 
prática esportiva e principalmente prevenir que lesões venham ocorrer. Para isso o treino proprioceptivo tem um papel importante, pois é 
através dele que pode ser trabalhada a manutenção do equilíbrio, fazendo com que lesões principalmente de joelho e tornozelo, 
rompimento de tendões e ligamentos possam ser evitadas. A presente pesquisa tem como objetivo analisar as alterações do controle da 
estabilidade postural ortostática em praticantes de basquetebol, em quatro diferentes situações, na ausência de informação visual e/ou na 
presença de informação proprioceptiva inadequada (pela permanência sobre uma espuma de alta densidade) após participação em um 
programa de exercícios proprioceptivos. 

Metodologia: 29 sujeitos praticantes de basquete escolar, do sexo masculino, (14,3 ± 0,94 anos, 64,1 ± 13,8kg, 173 ± 8,3cm, 10,7 ± 5,3%G) 
participaram deste estudo. Foram divididos em grupo controle (GC) e grupo experimental (GE). Para a medida do deslocamento do centro 
de pressão, os participantes permaneceram sobre uma plataforma de força (AMTI) em quatro condições, sendo cada uma delas executada 
três vezes. As condições foram: olhos abertos ou fechados e superfície sem espuma, olhos abertos ou com espuma. Após a o período de 
treinamento proprioceptivo de 8 semanas, os sujeitos foram avaliados novamente. Uma ANOVA de duas vias (4 condições x 2 
intervenções, pré e pós-teste) de medidas repetidas, com post hoc de Bonferroni, foi utilizada para detectar diferenças entre as condições. 

Resultados: Para o grupo experimental, o teste ANOVA detectou efeitos significativos, tanto para o fator “intervenção” (pré e pós-treino) 
quanto para o fator “condição” considerando a variável RMS (p<0,05), não havendo interação significativa entre os fatores  Houve uma 
diminuição significativa nos parâmetros RMS e VM pós-intervenção (p<0,01). Estes resultados sugerem que o treinamento proprioceptivo 
induziu um efeito significativo caracterizado pela redução nos valores das variáveis associadas ao controle da postura, o que pode ser 
interpretado como uma maior eficiência no controle da estabilidade corporal. 

Conclusão: Os resultados do presente estudo demonstram que o treinamento proprioceptivo pode influenciar o equilíbrio de jogadores 
escolares e deve ser incorporados nos treinamentos de basquetebol. 

Palavras-Chave: controle postual, proprioceptivo treinamento, postura ortostática 
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O USO DO OBSPY NO ESTUDO DA CRUSTAL E MANTO SUPERIOR. 

Larisse Ferreira da Silva 
Unidade Acadêmica: Observatório Sismológico 
Instituição: UnB 
Orientador (a): GEORGE SAND LEAO ARAUJO DE FRANCA 

Introdução: O estudo usando o método da Função do Receptor (FR) vem sendo utilizada para compreensão da estrutura do interior da 
terra, com diversos trabalhos publicados no Brasil (p.e. Pavão et al., 2013).  Esse trabalho tinha como objetivo, o uso do módulo Obspy do 
Python para aplicação da FR em estudos da estrutura crustal e manto superior, entretanto por problemas no servidor em que os 
programas irião ser executado, foi descartado esse caminho. Então, esse trabalho tem como novo objetivo somente aplicar a FR em duas 
estações sismográficas de banda larga, CZSB (Cruzeiro do Sul - AC) e SNDB (Serra Nova Dourada – MT). Essa regiões tem poucas 
informações crustais. A FR utilizada foi a do domínio do tempo (Herrmann,  2013), em que a única informação a priori a ser utilizada é a 
velocidade da onda  P para crosta global (6,4 km/h). A razão Vp/Vs e a espessura da crosta foram preliminarmente estimadas pela 
varredura de traços, usando o algoritmo de Zhu & Kanamori (2000). 

Metodologia: Os dados utilizados foram eventos telessísmicos, após filtrados, removido a média e tendência, foi feita uma inspeção visual 
para usar somente as fases P claras. Com isso, aplica-se a FR, que tem como objetivo isolar os dados do manto superior e da crosta que 
estão logo abaixo da estação, utilizando a deconvolução da componente horizontal pela componente vertical do sinal da onda P. O traço da 
FR obtido apresenta fases acentuadas convertidas de P para onda S, essas tais informações serão utilizadas na próxima etapa. A estimativa 
da espessura da crosta e da razão Vp/Vs média é realizada através do HK-stacking, que é um programa de inversão através da inspeção em 
grid dos traços da FR (Zhu & Kanamori, 2000). 

Resultados: A estação CZSB apresentou traços da FR  com onda P direta fora do padrão e isso dificultou a interpretação. Além disso  não foi 
possível identificar se é influência da camada superior no sinal ou se é influência do próprio equipamento. Desta forma não podemos ter 
nenhum resultado preliminar da espessura e vp/vs para estação CZSB. No entanto, para estação SNDB, os traços apresentou fases claras 
para P direta e Ps, um pouco ruidosa para fases múltiplas eque foi possível utilizar o HK-stacking. O valor preliminar estimado, sob a 
estação SNDB, da espessura crustal foi 39,1 km ± 4,3 km e uma razão Vp/Vs  de 1,67 ±  0,09. 

Conclusão: A estação de Cruzeiro do Sul apresentou um traço diferente do padrão, necessitando de mais dados, lembrando que a estação 
está sobre influência da zona de subducção andina.  A estação de Serra Nova Dourada  mesmo com um erro significativo, os resultados 
preliminares estão consistentes com estações próximas da região, mostrando uma crosta de espessura média do padrão brasileiro (~ 40 
km , Assumpção et al, 2014). É necessário um intervalo maior de dados e conhecimento da velocidade da onda P para aumentar a 
confiabilidade dos resultado. 
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Trajetória institucional dos sistemas agroindustriais da vitivinicultura: uma análise comparada entre 

Argentina, Brasil e Chile 

Laryssa Brito Tavares 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária 
Instituição: UnB 
Orientador (a): MARLON VINICIUS BRISOLA 

Introdução: O conceito de sistema agroindustrial compreende os elos da cadeia de produção, desde as indústrias de insumos ao 
consumidor final. O sistema agroindustrial da uva apresenta importância econômica gerando empregos nos setores de insumos, produção, 
processamento e distribuição, bem como derivar importantes produtos para o consumo. Segundo Brisola e Botelho Filho (2010) as 
características edafoclimáticas da Argentina, do Brasil e do Chile permitem a associação de interesses econômicos e conjunturas 
socioculturais favoráveis a produção de uvas e à industrialização de vinhos, sucos e outros derivados, em cadeias curtas, propiciando a 
industrialização e a comercialização local. Por meio de fontes secundárias, o objetivo deste trabalho é levantar a evolução das produções 
bibliográficas a respeito das instituições relacionadas à vitivinicultura da Serra Gaúcha (Brasil), de Mendonza (Argentina) e da Grande 
Santiago (Chile), e desenvolver um quadro comparativo e o contexto regional. 

Metodologia: A fim de alcançar os objetivos propostos neste trabalho, foram determinados descritores de acordo com os temas discutidos 
nas seções anteriores, para restringir o conteúdo investigado. São eles (em português): “mercado vinho”, “vinho Mendoza”, “vinho 
Santiago”, “vinho Serra Gaúcha”, ”instituições vinho”, “sistema agroindustrial vinho”, “produção vinho”, “sociologia econômica vinho”, 
“desenvolvimento regional vinho”, “território vinho”. Os mesmos descritores foram utilizados em espanhol. Os descritores foram 
pesquisados na base de dados dos Periódicos da CAPES, na Scientific Eletronic Library – Scielo e no banco de teses da CAPES. 

Resultados: Diante dos resultados, confere-se que o artigo de Calixto et. al. (2012) teve como contrapartida o aumento da competitividade 
internacional no mercado de vinho brasileiro, onde as vinícolas buscaram o mercado externo para manter a competitividade e 
compreender a influência das instituições no processo de internacionalização das vinícolas da Serra Gaúcha. Constatou-se que, para ser 
capaz de explicar a ação desenvolvida pelas vinícolas, seria necessário ampliar o escopo de análise, concluiram que o ambiente institucional 
tem relevância em nível nacional para alavancar o processo de internacionalização das vinícolas, mesmo com  limitações dos agentes. O 
estudo de Villanueva (2010) aborda a maneira com que o Estado interagiu com as vinícolas no período de 1890 a 1914, criando leis 
protecionistas afim de diminuir a competição entre o vinho e outras bebidas. Também foi abordado o período onde foi criada a 
regulamentação do vinho na Argentina e em outras províncias. 

Conclusão: Observa-se que ambiente institucional é relevante, pois influencia a economia, onde os indivíduos são expostos à questões fora 
do ambiente, as instituições se ajustam ao comportamento de seus indivíduos, considerando o objeto estudado, poucos trabalhos foram 
identificados, e não foram encontradas pesquisas relacionadas a Sociologia Econômica.  Nos dois trabalhos encontrados, destacou-se que o 
ambiente institucional é um elemento favorável as importações, influenciando as vinícolas para a internacionalização. O autor Calixto et. al 
(2012)  reforça o déficit de trabalhos ressaltando que há poucas referências sobre a influência do ambiente institucional e sua relevância 
no desenvolvimento e internacionalização das vinícolas da Serra Gaúcha. O trabalho do Villanueva (2010), pode se relacionar com o 
princípio dos sociólogos econômicos, onde o mercado é definido por instituições que moldam o comportamento e determinam as 
interações recorrentes e padronizadas, já que trata da criação de leis 
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Colaboradores: Nada consta 

 

  



 

  391   

Vol. 2 

 
Estudo do efeito das condições fisiológicas na medição da condutividade elétrica em sementes de  

Dalbergia miscolobium Benth. 

Laryssa Paz dos Santos 
Unidade Acadêmica: Departamento de Engenharia Florestal 
Instituição: UnB 
Orientador (a): ROSANA DE CARVALHO CRISTO MARTINS 

Introdução: O parâmetro mais utilizado para avaliar a qualidade fisiológica de sementes é o teste de germinação, mas como este é 
realizado em condições favoráveis, apresenta várias limitações. O teste de condutividade elétrica visa avaliar os íons na água de embebição 
e o vigor das sementes, baseando-se no fato de que o vigor está relacionado à integridade dos sistemas de membranas celulares, é um dos 
testes mais rápidos para estimar o vigor de sementes, devido sua objetividade e rapidez, além da facilidade de execução na maioria dos 
laboratórios de análise de sementes, sem maiores despesas em equipamento e treinamento de pessoal além de ser não destrutivo. O 
trabalho tem por objetivo avaliar o efeito da reativação metabólica nos resultados produzidos pelo teste de condutividade elétrica aplicado 
para verificar a viabilidade das sementes de Copaifera langsdorffii. 

Metodologia: As sementes de Copaifera langsdorffii foram analisadas pelo método da condutividade elétrica em duas diferentes 
condições: i) sementes sem preparo e ii) sementes preparadas com reativação metabólica - hidratação por 24 horas a uma temperatura 
constante de 25ºC. Para cada uma dessas condições foram aplicados dois métodos: 1) Método individual e 2) Método massal - as sementes 
foram agrupadas em 10 unidades por recipiente, e assim foram embebidas durante 240 minutos, colocadas em câmara de temperatura 
constante calibrada para 25 ºC, foi realizada a medição da condutividade elétrica com auxílio de condutivímetro de bancada. Após as 
análises de condutividade as sementes foram postas para germinar em rolos de papel filtro que foram acondicionados em sacolas plásticas 
e depositados em câmara de germinação calibrada para 25 ºC, com fotoperíodo de 12 horas. 

Resultados: A média de condutividade das sementes reativadas metabolicamente pelo método individual foi igual a 9,58 µS/cm/g, e a de 
germinação foi igual a 36%.  A média de condutividade das sementes que não receberam tratamento de reativação metabólica pelo 
método individual foi igual a 5,24 µS/cm/g, e a de germinação foi igual a 52%. Pelo método massal a média de condutividade elétrica das 
sementes reativadas metabolicamente foi de 25,24 µS/cm/g e germinação de 70%, e das sementes que não receberam tratamento de 
reativação metabólica a média de condutividade elétrica foi de 22,12 µS/cm/g e germinação de 66%. 

Conclusão: Para o método individual de medição da condutividade, foram observadas diferenças significativas entre as médias dos 
tratamentos sem reativação metabólica e com reativação metabólica, os resultados da germinação das sementes também apresentaram 
diferenças significativas entre as médias dos tratamentos. O teste tukey para as médias de condutividade no método individual apresentou 
valores maiores nas sementes preparadas com reativação metabólica. Já para as médias de germinação no método individual, as sementes 
preparadas com reativação metabólica apresentaram as menores médias. Para o método massal, a condutividade apresentou diferença 
significativa entre as médias dos tratamentos sem reativação metabólica e com reativação metabólica. A maior média de condutividade foi 
das sementes que não receberam o tratamento de reativação metabólica, assim como no método individual. Entretanto, as médias de 
germinação do método massal não tiveram diferenças significativas. 

Palavras-Chave: Copaíba, viabilidade de sementes, reativação metabólica. 
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PIEZOELETRICIDADE: A ENERGIA SOB OS PÉS E RODAS 

Laura de Castro Oliveira Guerreiro 
Unidade Acadêmica: Arquitetura e Urbanismo/FATECS 
Instituição: UniCEUB 
Orientador (a): Eliete de Pinho Araujo 

Introdução: O tema abordado foi a PIEZOELETRICIDADE: A ENERGIA SOB OS PÉS E RODAS, trabalhando a aplicação dessa nova tecnologia 
na capital do Brasil, Basília. O objeto de estudo da pesquisa foi piso que gera energia e o efeito piezoelétrico. Como proposta, ao final da 
pesquisa, foram apresentados: tabelas das medições de energia e os projetos de arquitetura e de instalações; procedimentos para serem 
apresentados aos estudantes e profissionais do curso; seminários específicos nas escolas e instituições, em relação ao tema. Como retorno, 
apresenta-se: proposta criativa e inovadora; qualidade ambiental; economia de energia para o usuário e para as concessionárias; 
contribuição para a sustentabilidade; contribuição para os projetistas da área de arquitetura e urbanismo; contribuição para os 
profissionais envolvidos com o tema. 

 

Metodologia: Foi realizada leitura de bibliografia, trabalhos, pesquisas publicadas e experimentos referentes às instalações realizadas. 
Após esta etapa, foram feitas visitas e estudos aos locais escolhidos para as possíveis aplicações do material como forma de simular sua 
instalação. Também foi feito um levantamento dos pontos positivos e negativos e possíveis formas de soluções para os problemas 
encontrados. Depois, um projeto com a aplicação do piso gerador de energia no local selecionado foi produzido. 

Resultados: Espera-se prover o Brasil de novas expectativas sobre as tecnologias decorrentes no mundo internacional. As pesquisas sobre 
a piezoeletricidade crescem e ganham espaço dentre as opções de energias limpas, e por isso vários países já começaram suas próprias 
pesquisas. Esse projeto visa fornecer novos dados sobre o assunto, entender se é viável ao Brasil e sugerir aplicações apresentando um 
projeto como exemplo. É recomendável aproveitar o momento em que as diversas nações e organismos internacionais estão 
desenvolvendo estudos e revendo conceitos ambientais e diretrizes projetuais para que os arquitetos do Brasil se incorporem a essa 
discussão. Será de grande utilidade que os organismos nacionais, responsáveis pela gestão dos recursos energéticos no país, fomentem 
fóruns de discussão e oficinas de trabalho para editar um arcabouço legislativo apropriado às necessidades brasileiras. E os projetistas 
entrem nestas discussões, aprendendo e orientando a população de sua importância. 

Conclusão: Durante a pesquisa, foram estudados três locais decididos como favoráveis à colocação do piezoelétrico. Os locais escolhidos 
eram tidos como espaços de grande fluxo que se mostraram como pontos focais no meio urbano de Brasília. Pontos positivos e negativos 
foram observados nos locais em que a pesquisa foi realizada. Como pontos positivos destacamos o alto fluxo de pedestres e veículos que 
proporcionaria um favorável custo-benefício e um baixo consumo de energia, principalmente encontrados na Plataforma da Rodoviária de 
Brasília. Esses pontos justificariam o alto custo que o piezoelétrico demanda. Dentre os pontos negativos podemos citar, pouco fluxo de 
pessoas em determinados horários, o alto custo que o piso solicita por ainda ser produzido apenas fora do Brasil e equipamentos que 
necessitam de um elevado gasto energético. Esses pontos foram encontrados na Feira dos Importados e na Feira da Torre de TV. 

Palavras-Chave: Piezoeletricidade, Novas Tecnologias, Brasília. 
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Análise do perfil plasmidial, “filotipagem” e caracterização biológica de cepas de Escherichia coli 

uropatogênicas BLSEs (portadoras de Beta-lactamases de espectro estendido) isoladas no Hospital 
Universitário de Brasília (HUB-UnB) 

Laura Fernandes Gonçalves 
Unidade Acadêmica: Departamento de Biologia Celular 
Instituição: UnB 
Orientador (a): TATIANA AMABILE DE CAMPOS 

Introdução: Infecções do Trato Urinário (ITUs) causadas por UPECs (Escherichia coli uropatogências) são a causa mais frequente de 
infecções bacterianas em humanos. Estas infecções geralmente iniciam-se na bexiga, mas podem evoluir para os rins causando pielonetrite 
e falência renal. A escolha terapêutica preferida para o tratamento das infecções bacterianas são os beta-lactâmicos. Contudo, o 
surgimento de bactérias resistentes dificulta o tratamento. Em 2013, nosso grupo de pesquisa isolou 23 UPECs portadoras de beta-
lactamases de espectro estendido (BLSEs). Neste estudo, determinamos o perfil plasmidial destas cepas, definimos suas origens 
filogenéticas por filotipagem, realizamos análise epidemiológica molecular por comparação de similaridade de sequência ERIC 
(Enterobacterial Repetitive Intergenic Consensus Sequence), realizamos a tipagem de genes CTX-M15 e verificamos a presença de 
carbapenamases, hemolisinas e a produção de biofilmes. 

Metodologia: Antes da realização dos experimentos, todas as cepas foram cultivadas em 4 mL de LB a 37°C durante 18 horas. Para a 
determinação do perfil plasmidial, cada suspensão bacteriana foi submetida à lise alcalina e à eletroforese gel de agarose 0,7%. A 
filotipagem e a detecção de genes CTX-M-15 foi realizada por meio de PCR multiplex conforme descrito por Clermont et al (2001) e por 
Woodford et al. (2005), respectivamente. A análise da similaridade genética de sequências ERIC, por realizada por meio de dendrograma 
representativo obtido pelo método UPGMA após a amplificação das sequências. A detecção da produção de biofilmes foi realizada pela 
quantificação da densidade óptica como descrito por Stepanovic et al. (2005). A produção de hemolisinas foi determinada pela observação 
de halo formado ao redor das colônias após o cultivo em meio Agar sangue. A produção de carbapenamases foi identificada por meio da 
análise dos antibiogramas obtidos pelo sistema VITEK 2. 

Resultados: Após os experimentos, constatamos que 16 amostras pertenciam a grupos filogenéticos patogênicos (B2 e D) e as demais 
pertencem ao grupo não patogênico A. Todas as cepas foram classificadas como não produtoras de carbapenamases e hemolisinas e 
apenas uma amostra foi considerada uma produtora forte de biofilme. Na identificação de alelos do gene da beta-lactamase CTX-M, a 
maior parte das cepas foi do grupo 1, mas também foram encontrados representantes dos grupos 8, 9, 2. Sete cepas não produziam beta-
lactamases CTX-M. Quando analisamos o dendrograma observamos um grupo de 5 cepas com mais de 60% de similaridade genética, todas 
pertencentes ao grupo filogenético B2. Essas 5 cepas foram isoladas entre Julho de 2013 e Fevereiro de 2014 indicando um sucesso de 
veiculação prolongado dessas cepas. Também identificamos um grupo formado por 3 cepas com mais de 50% de similaridades do grupo 
filogenético D e isoladas  entre Julho e Dezembro de 2013. 

Conclusão: A análise conjunta dos dados indica que as cepas BSLEs apresentam origens diferentes, não pertencendo a uma única unidade 
clonal. Além disto, os dados indicam que existem cepas veiculadoras de resistência e patogenicidade na comunidade. 
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ESTUDO MORFORMÉTRICO COMPARATIVO DA VAGINA DE RATAS NULÍPARAS E MULTÍPARAS 

Laura Kruchak Barros 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Medicina 
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Orientador (a): SELMA APARECIDA SOUZA KUCKELHAUS 

Introdução: O prolapso dos órgãos pélvicos (POP) é uma das mais comuns entidades clínica da vagina que pode atingir cerca de 40% das 
mulheres. Estima-se que de 11% das mulheres sejam submetidas a procedimento cirúrgico para incontinência urinária ou POP durante a 
vida. Apesar de prevalente a fisiopatologia e história natural do POP ainda são mal compreendidas, mas sua causa fundamental está 
relacionada às alterações nas estruturas de suporte normal dos órgãos pélvicos, sobretudo em condições de trabalho de parto. O emprego 
de métodos fisioterápicos como a eletroestimulação da pelve e períneo tem sido proposto para aumentar a força muscular. Logo, 
considerando que as modificações sofridas pelos tecidos que compõem a vagina afetam a homeostasia dos órgãos que compõem o 
assoalho pélvico e considerando o potencial terapêutico da eletroestimulação, esse estudo avaliou por morfometria os tecidos que 
compõem a vagina de ratas Wistar nulíparas e multíparas, tratadas ou não com eletroestimulação. 

Metodologia: Ratas fêmeas Wistar (n=7), nulíparas e multíparas com 1 ano de idade foram submetidas a trinta sessões de 
eletroestimulação, sendo 5 dias semanais e durante três semanas consecutivas. Em seguida, os animais foram eutanasiados em câmara 
contenho CO2 (40%) para a remoção dos blocos pélvicos. Depois de dissecados, fixados, desidratados, diafanizados, impregnados em 
parafina os espécimes foram seccionados em secções de 5 µm e corados com Hematoxilina & Eosina. As análises histológicas para 
determinar o diâmetro das fibras musculares foram feitas por um único observador em microscopia óptica (200x, 400x e 1000x). 

Resultados: Nossos resultados mostraram que a eletroestimulação não afetou a largura do epitélio por ambas as vias avaliadas, intra-
vaginal ou intra-anal, na comparação com os controles, mas aumentou a largura tecido conjuntivo em multíparas quando eletroestimulada 
pela via intra-vaginal. Em ambas os grupos, nulíparas e multíparas, nossos resultados mostraram que a eletroestimulação pela via-
intravaginal causou aumento na largura do tecido muscular na comparação com os controles nulíparas e multíparas, respectivamente. 

Conclusão: Em conjunto, nossos resultados mostraram que a eletroestimulação afeta positivamente os tecidos que compõem a vagina e 
pode contribuir para o aumento da força tênsil e resistência dos tecidos conjuntivos associados. 

Palavras-Chave: Palavras chave: Ratas Wistar, Nulípara, Multípara, Vagina, Eletroestimulação. 
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Estudo Epidemiológico dos casos de Febre Maculosa Brasileira, ocorridos no Brasil, durante os anos de 

2004 a 2013 

Laura Lisieux dos Santos Monteiro 
Unidade Acadêmica: Ciência da Vida 
Instituição: UniCEUB 
Orientador (a): Bruno Silva Milagres 

Introdução: A Febre Maculosa Brasileira foi descrita pela primeira vez, no Brasil, em 1929 no estado de São Paulo e, depois, casos foram 
registrados no Rio de Janeiro e Minas Gerais. Trata-se de uma enfermidade causada pela bactéria gram negativa Rickettsia rickettsii. Seu 
principal reservatório são os carrapatos do gênero Amblyomma, com destaque para a espécie A. cajennense, popularmente conhecido 
como "carrapato-estrela". 

Metodologia: Realizou-se o estudo descritivo da Febre Maculosa Brasileira, nos anos de 2004 a 2013, enfatizando o número de casos e 
óbitos. Os dados foram obtidos pelo SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação), boletins epidemiológicos e artigos 
científicos. Para descrever o perfil epidemiológico do carrapato, foram realizadas coletas dos ectoparasitas de vida livre e respectiva 
identificação em por meio da técnica de biologia molecular PCR (Reação em Cadeia de Polimerase), feita no Laboratório de Parasitologia e 
Epidemiologia Molecular do Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular, na Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. 

Resultados: Nos dez anos estudados foram notificados 1.107 casos, sendo 73% do sexo masculino e 57% da zona rural. O ano de 2011 foi o 
que registrou o maior número de casos notificados, porém em 2012 tivemos a maior taxa de letalidade pela doença. A Febre Maculosa foi 
notificada nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Distrito 
Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Amazonas, Amapá, Tocantins, Bahia e Ceará.  Foram coletados 77 carrapatos de bovinos, 
69 de cães e 42 de equinos. Dos 188 carrapatos analisados, 52,1% eram da espécie Rhipicephalus sanguineus, 41,5% da espécie 
Rhipicephalus microplus, 4,3% da espécie Amblyomma sculptum, 1% foram Rhipicephalus sp. e 1,1% foram Amblyomma sp. O teste de 
biologia molecular por PCR convencional foi negativo para a bactéria Rickettsia rickettsii nestes ectoparasitas. 

Conclusão: O estudo epidemiológico descritivo mostrou-se que houve um aumento do numero de casos de Febre Maculosa Brasileira nos 
últimos anos, o que pode ser devido à falta de um diagnóstico preciso e tratamento oportuno para agravo. Assim sendo devido ao 
aumento no numero de casos e a alta letalidade faz necessário um sistema de vigilância epidemiológica permanente e o controle destes 
agravos de saúde.prevenção mais eficaz, justifica esse aumento. 

Palavras-Chave: Febre Maculosa; epidemiologia; casos notificados. 
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Preparação para a aposentadoria: As demandas dos trabalhadores de uma universidade pública. 

Laura Novaes Andrade 
Unidade Acadêmica: Departamento de Psicologia Social e do Trabalho 
Instituição: UnB 
Orientador (a): CARLA SABRINA XAVIER ANTLOGA 

Introdução: A fase de vida que envolve a aposentadoria é caracterizada pelo desejo de se desvincular de atividades de trabalho com 
compromissos rigorosos e rotina ou que estejam associados a salário e sobrevivência. Para os trabalhadores, tal fase pode envolver tanto a 
possibilidade de realização de projetos abandonados, dedicação a atividades voluntárias ou familiares e expectativa de vivências positivas, 
quanto a possibilidade de sofrimento e de vivências de insegurança, medo, angústia. A fim de ajudar os trabalhadores nesse momento, 
surgem os Programas de Preparação para a Aposentadoria (PPA) que pretendem planejar a vida que se segue ao rompimento com as 
atividades de trabalho. Este é um estudo exploratório que tem por objetivo identificar as expectativas dos trabalhadores de uma 
universidade pública do Brasil com relação a ações que poderiam prepará-los para aposentar-se. Este projeto também visa contribuir para 
a consolidação dos PPA como método essencial de atenção à saúde do trabalhador. 

Metodologia: A população deste estudo foi limitada aos professores do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília a fim de obter os 
primeiros dados deste projeto que deve ser estendido para além da entrega dos projetos de Iniciação Científica. A coleta de dados foi 
realizada entre dezembro de 2014 e março de 2015.Participaram deste estudo, 16 trabalhadores, sendo nove mulheres, com idades entre 
38 anos e 70 anos (Média= 55,9 anos, DP= 10,5 anos). Desses, dois já estavam aposentados, três se aposentariam nos próximos 12 meses, 
quatro se aposentariam nos próximos cinco anos e o restante não se aposentaria em menos de 12 anos.O instrumento utilizado foi um 
questionário disponibilizado num sistema virtual de coleta de dados utilizando a plataforma Google Drive. A fim de atingir os objetivos 
deste estudo, as respostas analisadas são referentes à pergunta “Que ações você acredita que deveriam compor um Programa de 
Preparação para a Aposentadoria?” e questões demográficas. Foi feita uma análise ca 

Resultados: As respostas dos participantes foram agrupadas em três categorias, são elas: 1. Orientação para o rompimento com o 
trabalho, 2. Informações sobre aspectos operacionais da aposentadoria, e 3. Orientação para a realização de novos projetos e 
atividades.Dos participantes, três relataram nunca terem pensado sobre o assunto ou não terem interesse em programas de preparação 
para a aposentadoria. Exemplos de falas utilizadas por essas pessoas são “Não pensei no assunto” e “não tenho muito interesse em saber” 
e “não tenho  muito interesse em saber”. Além disso, um dos participantes relatou em suas respostas não ter interesse em se aposentar, 
outros dois relatam a iminência de uma aposentadoria compulsória e um ainda não tem previsão de quando pretende se aposentar. 

Conclusão: A partir da análise das categorias e considerando os objetivos de um Programa de Preparação para a Aposentadoria, percebe-
se que os trabalhadores concordam com a academia sobre os pontos principais que envolvem um PPA. Neste sentido, pode-se dizer que os 
trabalhadores demandam não só ações relacionadas às necessidades de orientação e saúde, mas também ações voltadas para os efeitos 
mais concretos e objetivos da aposentadoria, como aspectos financeiros e jurídicos. É importante perceber que, quando se fala em 
programas de preparação para a aposentadoria, as ações indicadas, tanto pela literatura quanto pelos participantes da pesquisa, são 
tipicamente paliativas ou de intervenção tardia, deixando em segundo plano as ações longitudinais. Defende-se aqui a utilização de 
programas de preparação como parte do planejamento de carreira dos sujeitos, de forma que a aposentadoria seja vista como uma etapa 
integrada e de continuação da experiência de trabalho do indivíduo. 

Palavras-Chave: Preparação para a Aposentadoria, Professores, Trabalho, Universidade Federal, Brasília 
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Representação política e violência contra as mulheres na Câmara dos Deputados 

Laura Rodrigues de Sousa 
Unidade Acadêmica: Instituto de Ciência Política 
Instituição: UnB 
Orientador (a): LUIS FELIPE MIGUEL 

Introdução: O presente resumo tem como objetivo explicitar de forma breve e objetiva a metodologia e alguns resultados da pesquisa 
“Representação política e violência contra as mulheres na Câmara dos Deputados” realizada pelo grupo de pesquisa Demodê- IPol/UnB. 
Visando sempre problematizar a questão de representatividade das mulheres numa sociedade supostamente democrática, o artigo ao qual 
esse resumo faz referência busca evidenciar os limites e possibilidades da Lei Maria da Penha, seus avanços e retrocessos provenientes da 
discussão da temática de violência doméstica contra mulheres no âmbito familiar, bem como em que condições se estabelece hoje a 
representação das mulheres no contexto político, influenciando diretamente no acesso ou não acesso destas à democracia. 

Metodologia: Pretendo detalhar de que forma ocorreu o processo de seleção dos discursos parlamentares e a maneira como estes foram 
analisados pelas pesquisadoras. Teremos também a análise de alguns argumentos que possam legitimar, mesmo que de forma não 
explícita, a violência contra a mulher e a violência intrafamiliar.  Esses argumentos presentes nos discursos são altamente relevantes para 
que se entenda a atual conjuntura acerca da legislação sobre violência doméstica no Brasil, bem como sua importância para que se 
compreenda e discuta o acesso das mulheres à democracia. 

Resultados: Relações de violência encontram na sociabilidade capitalista vigente estímulo para se perpetuarem, seja pelas relações de 
poder estabelecidas, pelas relações sociais, a sociabilidade e o ethos burguês. Nesta sociabilidade papéis são pré estabelecidos e impostos 
às mulheres à todo tempo, em toda fase de suas vidas, seja ela mãe, esposa, cuidadora, dona de casa, trabalhadora, filha, neta, etc. Esses 
papéis pré definidos e impostos já são por si só uma expressão de violência, de relações abusivas estabelecidas pela lógica machista e 
patriarcal que é um dos vários pilares de sustentação da lógica capitalista,  e a violação acontece sem necessariamente precisar deixar 
marcas físicas ou representar rompimento de vínculos, o que acaba dificultando a identificação do abuso e da violência dentro do contexto 
intrafamiliar pois as consequências não são visíveis, não estão marcadas na pele (em alguns casos).  A lógica patriarcal faz-nos acreditar 
que relações de violência são naturais, próprias e 

Conclusão: Não é preciso procurar muito: tanto nas atuais formas de relações sociais quanto nos próprios valores e comportamentos 
construídos e enraizados culturalmente pode-se encontrar exemplos onde a violência e a violação (física, psicológica, moral, ideológica) são 
condições necessárias para a consolidação e perpetuação da sociabilidade vigente, o que acaba refletindo não somente no sistema jurídico, 
nas discussões de direito, de política e democracia mas também na própria dinâmica da vida cotidiana de cada sujeito e do processo de 
formação destes. Nesse sentido, temos o ambiente doméstico como importante espaço (mas não único) de reprodução da lógica 
hegemônica - onde as desigualdades e opressões características e vitais para a ordem societária vigente encontram campo fértil para se 
consolidarem naqueles adultos em formação - temos machismo, lgbtfobia, racismo, preconceitos diversos e opressões pautadas nas 
desigualdades de classes e econômicas como motivadores centrais para a legitimação 

Palavras-Chave: Lei Maria da Penha, Violência doméstica, Gênero, Violência contra a mulher. 
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O trabalho dos profissionais de saúde do Centro de Alta Complexidade Oncológica – CACON do Hospital 

de Brasília –HUB/UnB. 

Laura Rodrigues de Sousa 
Unidade Acadêmica: Departamento de Serviço Social 
Instituição: UnB 
Orientador (a): ANDRÉIA DE OLIVEIRA 

Introdução: Este estudo vincula-se a uma pesquisa maior intitulada “Problemas e desafios no trabalho contemporâneo de profissionais de 
saúde em hospitais de ensino: estudo comparado Brasil, França e Argélia”. A pesquisa à qual esse resumo faz referência busca, identificar 
os problemas e desafios no trabalho dos profissionais de saúde do Centro de Alta Complexidade Oncológica – CACON do Hospital de 
Brasília/HuB  com a adesão à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH.  A ênfase recai para os desafios que se colocam aos 
hospitais universitários resguardarem sua missão de ensino, pesquisa e assistência frente aos novos modelos de gestão originados a partir 
do ideário do Plano Diretor da Reforma do Estado (1995). O estudo fundamenta-se na interlocução com autores que advogam análises de 
compreensão da (contra) Reforma do Estado segundo a perspectiva teórico crítica e a partir da reafirmação do Sistema Único de Saúde 
consagrado na Constituição Federal Brasileira de 1988. 

Metodologia: A presente pesquisa procedeu a uma revisão de literatura sobre a temática, que seria seguida do desenvolvimento da 
pesquisa de campo com profissionais de saúde que atuam no CACON/HUB. Entretanto, a entrada a campo não se concretizou por motivos 
institucionais alheios à vontade e insolúveis pela equipe envolvida na idealização do estudo. Deste modo, com esta necessária mudança 
nos termos iniciais do estudo, tendo em vista a impossibilidade de realização da pesquisa de campo, nossos esforços centraram-se para a 
análise da produção científica, orientação e normatização governamentais a respeito dos “novos” modelos de gestão e os Hospitais 
Universitários, com ênfase para criação da EBSERH, sua base legal, possíveis contraposições aos pressupostos doutrinários do SUS e ideário 
da Reforma sanitária e convergência aos ideários da contrarreforma do Estado. Na literatura da área, procurou-se identificar argumentos 
contrários e favoráveis a proposta da EBSERH. Também compôs fonte de pesquisa, in 

Resultados: Infelizmente não foi possível por diversas razões e alheios à vontade da equipe envolvida na idealização do estudo devolver à 
comunidade acadêmica e a sociedade em geral o resultado dessa pesquisa conforme havia sido planejada inicialmente. Contudo a partir do 
estudo documental e bibliográfico, pode-se verificar que passados quatro anos da criação da EBSERH, ainda permanece movimentos e 
grupos que questionam sua legalidade e legitimidade, por meio de movimentos sociais da saúde, a exemplo da Frente Contra a 
Privatização do SUS e disputa no campo ideo-político que se expressa também na esfera jurídica, por meio da Ação Direita de 
Inconstitucionalidade nº 4.895/2013, que tramita a passos lentos no Supremo Tribunal Federal, cujo objetivo é a declaração de 
inconstitucionalidade da Lei 12.550/2011 que autorizou a EBSERH. Para os defensores da EBSERH, a participação do setor privado na 
gestão do hospital universitário é uma estratégia pra enfrentar a crise no setor, sob alegação de que o Est 

Conclusão: Como sabemos, os hospitais universitários são hospitais de ensino vinculados à alguma instituição federal de ensino superior 
que tem como finalidade fornecer atendimentos de alta complexidade à população e também de apoiar a formação universitária na área 
da saúde. O contexto de mudanças que interfere não só na atuação dos profissionais, mas também nas demandas de saúde e nas 
condições em que essas demandas são atendidas, levando em consideração também as transformações nas formas de sociabilidade 
humana, nos permite um maior e mais profundo entendimento acerca das questões que buscamos entender e responder. Assim, se faz 
fundamental o  aprofundamento da temática e o acompanhamento permanente com participação e controle social das experiências da 
EBSERH na gestão dos HUs, para avançarmos em torno da defesa da saúde de caráter universal e estatal,  garantindo sua oferta com 
qualidade para todos os brasileiros, principalmente para os que dependem do SUS. 

Palavras-Chave: Hospitais de Universitários, Trabalho em Saúde, Modelo de Gestão, Privatização, Neoliberal. 
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Goma Bicromatada: uso de processos fotográficos históricos na Arte Contemporânea 

Laura Teofilo Gonzalez 
Unidade Acadêmica: Instituto de Artes 
Instituição: UnB 
Orientador (a): RUTH MOREIRA DE SOUSA REGIANI 

Introdução: O projeto visa promover o resgate da Goma Bicromatada, processo histórico do início do século XIX, e através da produção de 
obras, promover reflexão acerca das diversas possibilidades de inserção da goma na Arte Contemporânea.  Artistas como Robinson 
Achutti, Massimo Attardi e Karen Fiorito buscam na goma bicromatada e na experimentação fotográfica uma forma de contrapor-se à 
produção massificada de imagens. Através do diálogo entre as poéticas históricas-alternativas e a arte contemporânea, encontra-se uma 
nova maneira de se pensar a imagem e o processo de formação da mesma. Uma maneira híbrida que não restringe sua produção ao fazer 
“artesanal” e nem ao domínio industrial, mas em que os processos se fundem dando origem a uma nova forma de pensar a imagem 
técnica e sua reprodução. Esses processos são compreendidos como forma de subverter o mercado acelerado e caro da arte fotográfica, 
além de questionar a forma muitas vezes alienada de pensar a imagem atual, instantânea e industrial. 

Metodologia: A partir de pesquisas bibliográficas acerca de processos históricos e alternativos da fotografia, iniciou-se um questionamento 
sobre a importância/espaço dos processos experimentais no pensamento contemporâneo. Buscou-se embasamento nos teóricos Vilém 
Flusser, André Rouillè e François Soulages por apontarem a ideia de fotografia híbrida, processo em que a experimentação se alia aos 
processos históricos-alternativos e aos processos industriais da fotografia. Essas referências implicaram na produção, com Goma 
Bicromatada, de obras que transitam entre os dois meios e que se apoiam nas colagens para evidenciar o recorte/deslocamento das 
imagens do espaço industrial e a autonomia do artista. 

Resultados: A pesquisa resultou na produção de obras de arte a partir da experimentação em Goma Bicromatada. Essas obras darão 
origem a uma exposição e à produção de um manual técnico sobre Goma, onde também serão apresentadas referências bibliográficas 
acerca do processo, os materiais necessários e onde acha-los, assim como apontamento de artistas contemporâneos que produzem com 
goma, entre outros.  A circulação desse manual promove maior inserção da fotografia histórica-alternativa nos discursos e usos 
contemporâneos, além de promover a capacitação técnica a quem interessar. As experimentações resultaram também na reativação do 
laboratório de fotografia do departamento de artes da UnB (Universidade de Brasília) e no intercâmbio entre os departamentos de Artes 
Visuais e de Comunicação Social, uma vez que oficinas foram e serão ministradas em parceria com a FAC (Faculdade de comunicação). 

Conclusão: A fotografia histórico-alternativo propõe experimentação. Segundo Vilém Flusser em Filosofia da caixa preta (1985), a partir das 
experimentações o artista passa a explorar não aquilo que é imposto pela máquina fotográfica, opõe-se a ela. A “liberdade é jogar contra o 
aparelho”. O artista passa a dominar todas as etapas do processo fotográfico, subvertendo o domínio da indústria. Ao inserir esses 
processos no campo de discussão da fotografia contemporânea, nota-se a destoância entre os modelos de produção. Assim, foi pensada 
uma forma de inserção dos processos nas produções contemporâneas sem negar o caráter ainda industrial que assume algumas etapas da 
experimentação, como a formação do negativo digital. Foi proposto para entender esse hibridismo obras produzidas por colagens em 
Goma Bicromatada. As imagens criadas a partir desses recortes não buscam inserção no meio de reprodução de forma mimética. Aqui a 
imagem é criada, isto não é e nem foi. (BARTHES, 2006). 

Palavras-Chave: Goma bicromatada, fotografia experimental, processos alternativos, arte contemporânea, autonomia. 
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COMPORTAMENTO, AÇÃO E LEGITIMIDADE EM MAX WEBER E HANNAH ARENDT 

Lauro Rodrigues de Moraes Rego Junior 
Unidade Acadêmica: Departamento de Sociologia 
Instituição: UnB 
Orientador (a): MARIA FRANCISCA PINHEIRO COELHO 

Introdução: O presente estudo se baseia nos escritos de Max Weber e Hannah Aredt e procura traçar entre eles afinidades quanto aos 
conceitos de comportamento, ação e legitimidade. O texto se inicia buscando inspiração para compreender Max Wber a partir de três 
grandes intérpretes: Gabriel Cohn, Sérgio da Mata e Wolfgang Schluchter. Tomando por base os escritos desses três autores, foi possível 
localizar Max Weber como um adepto ao Historicismo Alemão, muito embora incorporasse elementos à sua maneira peculiar desse 
movimento intelectual. A partir das afinidades de Weber com o historicismo, o Direito, a Economia, chegamos a uma das preocupações 
centrais de Max: a Política. Uma investigação nos escritos de Max faz perceber que desde a História Agrária Romana(1896) até a Politik Als 
Beruf(1919), o autor segue uma trajetória em que se sobressaem duas principais preocupações: a Política e o sentido da ação individual.É 
exatamente através desses dois elementos que se dará a aproximação entre Weber a Are 

Metodologia: Estudo comparativo entre as bibliografias dos dois autores centrais (Weber e Arendt) e de alguns de seus intérpretes como 
Cohn, Sérgio Da Mata, Schluchter e Celso Lafer. Identificação do contexto de época e da realidade dos dois autores. Traçar afinidades com 
a noção de política e de indivíduo na modernidade de forma sucinta. Iniciar a análise comparativa envolvendo os conceitos. 

Resultados: O estudo mostra que a aproximação entre ambos é maior do que aquilo que se imaginava na Sociologia Contemporânea. É 
grande a afinidade entre eles, inclusive a nível conceitual, tendo em vista que que seus conceitos partem de pressupostos da liberdade de 
ação subjetiva, na capacidade de orientar valorativamente a ação na capacidade de conformar a ação subjetiva a um fim pretendido. 

Conclusão: Fica cada vez mais claro na Sociologia que Arendt, até pouco tempo atrás era considerada somente como uma filósofa, tem 
preocupações de ordem e natureza sociológica. A aproximação com Max Weber e com a tradição alemã pretende conectá-la aos debates 
de sua época sobre autoritarismo, totalitarismo, modernidade e ação política, pilares-centrais de sua produção. 

Palavras-Chave: Arendt, Weber, Tradição Alemã, Política, Sentido da Ação, Modernidade 
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Pegada Hídrica de Biocombustíveis: Estudo de Caso do Etanol de Primeira e Segunda Geração 

Laynara Oliveira de Sa 
Unidade Acadêmica: Departamento de Engenharia Mecânica 
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Orientador (a): ARMANDO DE AZEVEDO CALDEIRA PIRES 

Introdução: Os crescentes níveis de produção pelos mais diversos setores industriais e agrícolas demonstram a dependência diante dos 
recursos hídricos e energéticos. Para manter ou aumentar esses níveis, a eficiência em cada processo de produção se torna crucial para um 
bom resultado. Como os setores dependem em sua maioria dos recursos hídricos, a finalidade de estudar e quantificar os índices de água 
utilizados é relevante. A questão energética também entra como fator importante para os setores de produção, aperfeiçoar esta área se 
torna oportuno, focar em biocombustíveis que utilizem como matéria-prima produtos renováveis também é um incentivo a analisar os 
processos de produção deste meio energético, para aprimorar os níveis de produção e promover a sustentabilidade.  O uso da Pegada 
Hídrica como indicador dos níveis de sustentabilidade dos processos de produção da cana-de-açúcar com ênfase no produto final, o etanol, 
foi escolhido para analisar os níveis de entrada e saída, assim como o apro 

Metodologia: O primeiro passo foi a elaboração de uma revisão bibliográfica sobre a pegada hídrica (PH) no âmbito global e regional, com 
enfoque na produção de biocombustíveis, assim como o cálculo do valor da pegada hídrica na produção de etanol,que para este cálculo 
são considerados as pegadas hídrica azul, verde e cinza. Para a realização do cálculo foram seguidos os passos pertinentes do Manual da 
Avaliação Pegada Hídrica, que consiste basicamente na construção do objetivo e escopo sobre produção do etanol, a contabilização da PH, 
a avaliação da sustentabilidade e as respostas referentes aos valores encontrados da pegada hídrica na produção de etanol. A 
contabilização é feita através da soma das três pegadas hídricas (azul, verde e cinza). Todos os dados consideram as entradas e saídas dos 
processos do ponto de vista agrícola e industrial. Para avaliar e contabilizar a sustentabilidade da produção de etanol foi realizado uma 
análise por todas as etapas agrícolas e industriais da produção, com f 

Resultados: Foi analisada a fase agrícola do plantio e colheita da cana-de-açúcar e a industrial já envolvendo a produção do etanol. Na fase 
agrícola ficou evidenciada que em todos os processos a entrada e saída de água são recorrente, verificando grande presença de recursos 
hídricos nos combustíveis destinados a fase agrícola. A fase industrial demonstra ser a mais eficiente em termos de reutilização da água e 
aproveitamento dos recursos hídricos em todas as etapas, a perda também demonstra ser baixa comparada a fase agrícola. A pegada 
hídrica cinza possui níveis baixos, pode ser considerado devido à eficiência na produção do etanol. A pegada hídrica azul pode ser 
considerada a que mais está presente na contabilização, pois considera a água que não retorna a bacia hidrográfica e/ou águas provindas 
de aquíferos, na produção de etanol a reciclagem da água é bastante utilizada entre os processos de fabricação. Já a pegada hídrica verde é 
aquela água que entra no plantio por meio do ciclo natural da 

Conclusão: A produção do etanol com o passar dos anos se tornou cada vez mais mecanizada e independente, os índices de água utilizados 
continuam altos, pois todos os processos executados nos períodos estudados demonstraram grande utilização de recursos hídricos. A 
vinhaça, composto resultante da fermentação, apesar de reaproveitado, possui grandes volumes de água em suas propriedades e poderia 
ser aproveitado de outras maneiras além de ser utilizada como fertirrigação no solo. A contaminação da água por meio dos compostos 
químicos empregados principalmente na fabricação do etanol poderia ser evitada, como a substituição dos pesticidas e fertilizantes 
químicos.  Os índices gerados pela pegada hídrica se tornam importantes para verificar os níveis de poluição e desperdício ocasionados nos 
processos de produção do etanol, assim como o impacto ambiental que o produto causa e a utilização dos recursos hídricos em todo o 
processo para gerar o produto. 

Palavras-Chave: Pegada hídrica, etanol, água, recursos hídricos 
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Avaliação Isocinética de Paciente com Insuficiência Cardíaca Chagásica e Isquêmica 

Layse de Medeiros Parente 
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade da Ceilândia 
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Orientador (a): GERSON CIPRIANO JUNIOR 

Introdução: A insuficiência cardíaca (IC) é uma das doenças cardiovasculares que gera maior número de hospitalizações ao ano no Brasil.  
Esta condição tem como sinais e sintomas dispneia aos esforços, fadiga, ortopnéia, taquipnéia, edema de membros inferiores. Sabe-se que 
indivíduos com IC apresentam diminuição na distribuição das fibras tipo I além de apresentarem uma redução do fluxo sanguíneo 
periférico devido ao débito cardíaco reduzido, levando a redução da capacidade física gerando assim uma fraqueza da musculatura 
periférica. Os testes isocinéticos é considerado padrão ouro para a avaliação da função neuromuscular, pois apresentam alta 
reprodutibilidade e reduzida influência da velocidade, permitindo ao músculo sua máxima produção de força por toda a amplitude do 
movimento. Por isso a importância de se avaliar a força muscular nesta população. O objetivo foi avaliar e comparar a força muscular de 
indivíduos com insuficiência cardíaca isquêmica e chagásica. 

Metodologia: Trata-se de um estudo analítico transversal. Amostra foi composta por 33 indivíduos com IC de ambos os sexos. Foram 
incluídos pacientes com IC estável, fração de ejeção ventricular esquerda < 40%. Foram excluídos os indivíduos que apresentaram 
incapacidade de caminhar, angina instável. O trabalho foi aprovado pelo comitê de ética da UnB (parecer número 115/2010). Foram 
submetidos à avaliação de força muscular dos extensores de joelho através do dinamômetro isocinético (Biodex System 3, Biodex Medical, 
Shirley, NY). O protocolo consistiu em três séries de 60º s de isometria e dois intervalos entre as séries. Foi aferido a pressão arterial antes 
e após a avaliação.  Foi realizado teste estatístico no programa SPSS 21 no qual realizou-se o teste de normalidade K-S e verificamos a 
normalidade dos dados. Em seguida realizou-se o T-Student para comparação a força muscular entre os pacientes. 

Resultados: No estudo foram avaliados 33 indivíduos, 12 indivíduos com insuficiência cardíaca chagásica (ICC) com média de idade de 
47,08 (± 2,0870) e 21 insuficiência cardíaca isquêmica (ICI), com média de idade 58,19 (± 2,2196). Não houve diferença significativa entre o 
pico de torque (p < 0,188) e a relação TQ/BW (p<0,226). Em nosso estudo, encontramos que não houve diferença significativa entre o PT e 
a TQ/BW entre os grupos.  Em nosso estudo indivíduos com ICI apresentaram média do PT 170,500 (± 12,8725), TQ/BW 211,114(± 11,8428) 
e ICC média do PT 163,925 (± 10,0445) TQ/BW 233,633(± 12,0278). Quittan et al, 1999 avaliou indivíduos com IC grave, IC estável e 
pacientes que utilizavam medicação de administração intravenosa de prostaglandina E2, utilizou protocolo semelhante ao usado em nosso 
estudo, avaliou a força antes e depois da utilização da NMES, na avaliação pré NMES os indivíduos com IC apresentaram PT 101,0 (± 8.7) e 
TQ/BW 143,0 (± 10.5), na avaliação final foi verificado que houve aum 

Conclusão: Não houve diferença significativa entre o grupo isquêmico e chagásico. Isso pode ser explicado pois ambas as populações 
possuem fraqueza muscular periférica. Contudo são necessárias mais pesquisas com o isocinético na população cardiopata afim de 
padronizar os parâmetros de avaliação de força e conduzir o treinamento resistido. 

Palavras-Chave: Insuficiência cardíaca, Isocinético, Força muscular, Fisioterapia. 
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INVESTIGAÇÃO EXPERIMENTAL DE UM PÊNDULO EXCITADO PARAMETRICAMENTE 

Leandro Fonseca Pessoa 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Tecnologia 
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Orientador (a): ALINE SOUZA DE PAULA 

Introdução: No atual contexto energético mundial é de essencial importância a busca por novas formas de produção de energia limpa e 
renovável. Dentro do conceito de colheita de energia, o pêndulo excitado parametricamente seria utilizado como meio para transformar a 
energia mecânica em energia elétrica. De forma a obter esse resultado, uma excitação vertical, correspondente às ondas do mar, deve 
resultar em movimento rotativo do pêndulo, que será associado ao eixo de um gerador elétrico. No entanto, a resposta do pêndulo à 
excitação de base pode apresentar desde órbitas periódicas até comportamento caótico. Com isso, é necessária a estabilização de soluções 
rotativas do pêndulo, utilizando métodos de controle como, por exemplo, o método de controle por realimentação de estados defasados 
(TDF). Este método necessita de pouca energia, uma vez que estabilizam órbitas periódicas instáveis (OPIs) já imersas na dinâmica do 
sistema. 

Metodologia: O projeto está estruturado no estudo numérico e experimental do pêndulo excitado parametricamente, com posterior 
aplicação do método de controle TDF. Durante a avaliação numérica do sistema, o comportamento mecânico do pêndulo é analisado com 
foco na identificação de soluções rotativas que possibilitam a processo de colheita de energia. Ferramentas não-lineares de análise do 
sistema, como espaços de fase, seções de Poincaré, bacia de atração e diagramas de bifurcação, são construídos para alguns parâmetros 
definidos com objetivo de identificar órbitas rotativas. O estudo experimental baseia-se na identificação dos parâmetros do sistema 
pêndulo-shaker, como frequência natural, coeficiente de amortecimento viscoso e seco, a partir da resposta livre. Esses parâmetros são 
utilizados também durante os estudos numéricos. O comportamento dinâmico também é analisado experimentalmente como forma de 
identificar parâmetros que proporcionam respostas oscilatórias e repostas rotativas para posterio 

Resultados: Os resultados demonstram que há concordância satisfatória entre a resposta livre encontrada, por meio do método 
experimental, e a resposta numérica. Os parâmetros experimentais do sistema foram identificados, evidenciando a presença de 
amortecimento viscoso e atrito seco. A partir do estudo numérico, identificou-se parâmetros de excitação que resultam em respostas 
oscilatórias e rotativas, e também de que forma ocorre a bifurcação da órbita com duplicação de período, conforme os parâmetros são 
alterados. Com esses parâmetros, os ensaios experimentais do sistema pêndulo-shaker foram realizados para obtenção de soluções 
rotativas e análise da evolução do comportamento dinâmico. Como última etapa do trabalho, o método de controle TDF está sendo 
utilizado para estabilizar órbitas rotativas instáveis imersas no sistema. 

Conclusão: O projeto baseia-se na análise da dinâmica de um pêndulo excitado parametricamente, com objetivo de identificar e estabilizar 
órbitas rotativas imersas no comportamento do sistema. Os parâmetros identificados experimentalmente foram utilizados no modelo 
matemático, que foi capaz de reproduzir a resposta livre do pêndulo por meio da análise numérica. As ferramentas não-lineares, utilizadas 
como forma de identificar os tipos de comportamentos apresentados pelo pêndulo, embasaram o estudo numérico-experimental do 
sistema pêndulo-shaker. Durante os experimentos, parâmetros de excitação foram modificados continuamente e a mudança de 
periodicidade da órbita encontrada foi analisada por meio da construção de seções de Poincaré. O método de controle está sendo 
implementado com objetivo de estabilizar órbitas rotativas imersas no sistema. 

Palavras-Chave: Pêndulo, dinâmica não-linear, colheita de energia, excitação paramétrica, controle, soluções rotativas 
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Da celebração dos contratos eletrônicos: a responsabilidade contratual em um clique 

Leandro Henrique Costa Bezerra 
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Introdução: O presente trabalho tem por intuito apresentar o ambiente virtual como um novo meio de celebração dos negócios jurídicos. 
Garantir maior segurança jurídica para as partes contratantes, consoante estabelecido no meio físico, equipara o modo de celebração dos 
contratos dentro do plano de validade e eficácia. No meio virtual, consoante a Súmula 479 do STJ, diante falha no sistema bancário online, 
em transferência de dinheiro efetuada por hacker, resta incontroverso a responsabilidade objetiva da instituição para o pagamento dos 
danos gerados pelo delito de terceiro. Tendo como pressuposto a ausência de uma legislação específica a respeito dos contratos 
eletrônicos no Direito brasileiro, há responsabilidade civil cabível ao terceiro de má-fé? 

Metodologia: Aponta-se para um panorama geral da história dos contratos e os desmembramentos do contrato eletrônico como um 
contrato especial, com existência, validade e eficácia. Em seguida, apresenta-se um quadro comparativo para diferenciar os contratos de 
consumo e de comércio, distinguindo as figuras do fornecedor, aqueles responsáveis pela cadeia produtiva, e o consumidor, definidas pelo 
Código de Defesa do Consumidor de 1990, além da exposição dos principiais princípios pertinentes ao contrato de matriz civilista. Seguindo 
o método dedutivo, chega-se ao cerne da pesquisa: quanto a autenticidade dos contratos eletrônicos, a assinatura eletrônica (senha ou 
código) ou até um e-mail, por exemplo, podem estar sujeitas a fraude de terceiros – os hackers. 

Resultados: A jurisprudência, corroborada pela súmula 479 do STJ, reafirma a relação de consumo entre a empresa bancária e o seu 
cliente, a fim da proteção dos deveres anexos de lealdade inerentes a responsabilidade objetiva, sendo a instituição financeira a 
responsável por dano praticados por terceiros para operações bancárias eletrônicas. Em uma primeira análise a responsabilidade é 
exclusiva da empresa. Contudo, mesmo com as dificuldade de identificação do terceiro de má-fé no meio virtual, em casos de descoberta 
do causador do dano, pode a empresa mover uma ação de regresso solicitando o valor gasto de saneamento do prejuízo gerado. Sobre os 
desdobramentos da sanção civil aos hackers, compreende-se, de início, a finalidade da proteção da tutela do consumidor a qualquer custo, 
no intuito de reestabelecimento do equilíbrio material do contrato. 

Conclusão: Pela análise da jurisprudência dos tribunais superiores a fim de propor uma solução para a responsabilização, esta será do 
fornecedor por um descuido na proteção de dados, do conduta de má-fé praticada por terceiro ou de ambos, para os casos de 
identificação do terceiro de má-fé. Portanto, uma solução viável para a instituição financeira, para evitar danos aos clientes consumidores, 
seria a busca de novas tecnologias para proteção de dados pessoais do sistema bancário online. 

Palavras-Chave: responsabilidade, terceiros, contrato virtual, consumidor, instituição financeira 
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EFEITOS DE UMA SESSÃO DE EXERCÍCIO AERÓBIO NA PRESSÃO ARTERIAL AMBULATORIAL DE ADULTOS 

FISICAMENTE ATIVOS 

Leandro Ribeiro Aguiar 
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Orientador (a): RICARDO MORENO LIMA 

Introdução: É sabido que a prática regular de atividades físicas está associada a redução do risco cardiovascular, sendo que os efeitos 
agudos do exercício na pressão arterial (PA) representam um importante papel nesta redução de risco. Foi previamente demonstrado que 
uma sessão de exercício aeróbio é capaz de reduzir a PA ambulatorial, no entanto as evidências ainda são contraditórias em relação ao 
comportamento desta variável. Objetivo: Verificar os efeitos agudos de uma única sessão de exercício aeróbio na pressão arterial 
ambulatorial de indivíduos jovens normotensos. 

Metodologia: A amostra foi composta por 9 indivíduos (30 ± 4 anos), dos quais 7 eram do sexo masculino e 2 do sexo feminino. 
Inicialmente foram realizadas avaliações antropométricas e de PA em repouso. Em seguida os voluntários foram submetidos a uma sessão 
de exercício aeróbio de corrida com duração de 40 minutos e intensidade entre 60 e 80% da frequência cardíaca de reserva (EXE), ou a 
uma sessão controle (repouso sentado) com a mesma duração (CON). As sessões foram separadas por um intervalo mínimo de 72 horas, e 
a ordem das sessão foi aleatorizada para todos os sujeitos. 

Resultados: Não foram observadas diferenças significativas entre as sessões nos valores de 24 horas, sono ou vigília para a PA sistólica (P = 
0,280, 0,373, 0,257), diastólica (P = 0,529, 0,953, 0,272) e média (P = 0,433, 0,665, 0,248). Não foram observadas interações significativas 
para a PA sistólica, diastólica e média (P = 0,514, 0,945, 0,909), no entanto todas apresentaram efeito significativo de tempo (P < 0.000). 

Conclusão: Os resultados do presente estudo sugerem que uma sessão de exercício aeróbio não é capaz de promover reduções 
significativas na PA ambulatorial. É provável que os baixos valores de pressão arterial de repouso justifiquem os resultados. 

Palavras-Chave: RISCO CARDIOVASCULAR, HIPOTENSÃO PÓS-EXERCÍCIO 
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Impacto da Doença Renal Crônica na Vida da Criança: padrões interação, enfrentamento e adaptação. 
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Orientador (a): ALINE OLIVEIRA SILVEIRA 

Introdução: A Insuficiência Renal Crônica (IRC) é uma síndrome metabólica que consiste em uma perda progressiva da filtração glomerular. 
A criança com IRC é exposta a limitações e estressores que modificam sua condição de vida e estar em pleno processo de crescimento e 
desenvolvimento torna a criança mais vulnerável ao impacto da doença. Observando-se a fragilidade da criança frente às mudanças 
impostas pela IRC e a importância de uma abordagem de cuidado sensível às suas necessidades, teve-se como objetivo realizar uma revisão 
integrativa da literatura sobre a experiência da criança com IRC, a fim de obter uma compreensão mais aprofundada sobre o impacto desta 
condição em seu ciclo de vida. 

Metodologia: Revisão Integrativa de abordagem qualitativa nas bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 
Saúd (LILACS), The Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Medical Literature and Retrieval System On-Line (MEDLINE) com os 
descritores controlados criança, insuficiência renal crônica e diálise  dialysis/diálise) e não controlados doença renal crônica e experiência, 
nos idiomas inglês e português. A questão norteadora foi: Quais os aspectos da vida da criança em idade pré-escolar e escolar são 
impactados pela Insuficiência Renal Crônica? A seleção dos artigos foi realizada a partir da leitura criteriosa dos títulos e resumos com base 
nos critérios de inclusão estabelecidos previamente, a saber: pesquisas de abordagem metodológica qualitativa ou mista com enfoque na 
experiência da criança em fase pré-escolar (3 a 6 anos) e escolar (6 a 12 anos) com Insuficiência Renal Crônica, assim como pesquisas que 
abordavam a qualidade de vida da criança com IRC, publicadas 

Resultados: A partir da análise dos estudos selecionados, foram elencadas e descritas oito categorias temáticas representativas dos 
aspectos da vida da criança impactados pela IRC: responsabilização precoce pelo autocuidado, socialização afetada e restrições no brincar, 
aprendizado escolar prejudicado, crescimento inadequado para a idade, autonomia, autoimagem, dimensão psicológica e emocional e a 
família. 

Conclusão: O desenvolvimento de mais pesquisas voltadas à experiência da criança com Insuficiência Renal Crônica faz-se necessário. A 
forma como cada criança interpreta a IRC influencia diretamente na adesão ao tratamento e consequentemente no seu prognóstico. A 
compreensão aprofundada acerca desta temática pode subsidiar a tomada de decisão voltada para a construção de planos terapêuticos 
individualizados centrados na a criança e suas reais necessidades e especificidades geradas na circunstância de conviver com a IRC. 

Palavras-Chave: Cuidado da Criança, Insuficiência Renal Crônica, Relações Profissional-Paciente. 
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Introdução: O presente trabalho investiga a constituição de um vocabulário jurídico na tragédia “Édipo em Colono”, de Sófocles. A 
linguagem das tragédias áticas incorpora muitos elementos da Atenas Clássica, como a linguagem jurídica, política e religiosa, bem como as 
práticas retórica dos tribunais e assembleias. O uso das técnicas retóricas são evidentes, principalmente, nos “ágones”, confrontos entre 
personagens, em que há a plena articulação entre a argumentação retórica formal e a linguagem trágica. Assim, os tribunais e as 
assembleias podem ser considerados instituições análogas ao teatro, já que esses três espaços públicos propiciam o desempenho de 
discursos públicos e, por isso, se inter-relacionam. A pesquisa se concentrou sobre a noção de responsabilidade individual, através da 
análise das categorias jurídicas de transgressão “ákon” (escusável) e “hek?n”, (não escusável) no texto de “Édipo em Colono”. 

Metodologia: Há uma tendência historiográfica de definir a responsabilidade de dois modos, conforme representem aspectos objetivos 
(religiosos) ou subjetivos (jurídico-morais) do ato cometido. Contudo, outros estudos mostram que essa oposição operacional não se aplica 
ao processo histórico de formação da polis democrática, já que objetividade e subjetividade são indissociáveis na construção da 
responsabilidade tanto no período arcaico quanto no clássico. Vinculada à punição legal, a responsabilidade pode ser discutida através das 
categorias jurídicas ákon e hek?n, fundamentais na organização dos tribunais atenienses de sangue: o Areópago que julgava os homicídios 
não escusáveis, hekoúsios, e o Paládio que julgava os homicídios escusáveis, akoúsios. A pesquisa examinou a negociação destas categorias 
na terceira defesa de Édipo (v. 960-1013). Para tanto, procedeu-se à tradução do grego e à análise de sua estrutura argumentativa, com 
especial atenção às ocorrências dos termos ákon e hek?n. 

Resultados: O terceiro discurso de defesa de Édipo é uma resposta às acusações de Creonte (vv. 939- 59)  sobre os atos aterradores que 
são o homicídio e incesto. Uma vez que Creonte chama Édipo de  patroktónon, parricida, e ánagnon, poluído (vv. 944-45), Édipo realiza 
uma espécie de apologia, que assume a estrutura retórica de um discurso judiciário. Nesse discurso, o herói lança mão de três argumentos 
para fundamentar sua defesa: a culpa herdada por expiar os erros cometidos pelos pais, a legítima defesa por revidar um ataque, e a 
ignorância por desconhecer a identidade de seus pais. De fato, enquanto a culpa herdada e a legítima defesa são empregados poucas 
vezes, o argumento da ignorância é o mais evocado, juntamente com as categorias de transgressão ákon e hek?n. Estas categorias 
aparecem em constante negociação semântica, na medida em que Édipo as usa para justificar não só os seus atos, mas também para 
designar as ações de seus pais e de Creonte. 

Conclusão: Na Atenas do século V, a legítima defesa é o argumento mais significativo do ponto de vista jurídico. Uma explicação possível 
para o discurso de Édipo insistir menos na legítima defesa é que tal argumento seria facilmente aceito pela audiência e, por isso, não 
precisaria ser desenvolvido. Já o caráter escusável das ações de Édipo, sobretudo se decorrente da ignorância, parece indicar o teor da 
reflexões jurídicas contemporâneas à encenação da tragédia. Neste caso, se “ákon” e “hek?n” aparecem muitas vezes em constante 
negociação semântica, é porque refletem os questionamentos dos atenienses acerca desses termos, uma vez que a data de encenação 
dessa tragédia (409 a.C) coincide com a da reinscrição da lei de homicídio (IG I³ 104) atribuída a Draco : tal lei distingue justamente os 
homicídios cometidos “ákon” e “hek?n”. Assim, “Édipo em Colono” contribuiria efetivamente para o debate jurídico na polis ateniense. 

Palavras-Chave: tragédia sofocliana - Édipo - retórica ateniense - legislação ateniense do homicídio 

Colaboradores: Agatha Pitombo Bacelar 

 

  



 

  408   

Vol. 2 
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Projeto LGBT: Caracterização da população de estudo 

Leilane da Silva Peres 
Unidade Acadêmica: Departamento de Saúde Coletiva 
Instituição: UnB 
Orientador (a): MARIA FATIMA DE SOUSA 

Introdução: A Política Nacional de Saúde Integral da população de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais – LGBT, foi instituída 
pela portaria nº 2.836, no ano de 2011, objetiva a fim de garantir a integralidade das ações em saúde para toda a população, neste caso, a 
população LGBT merece atenção especial por ser uma população que sofre estigma, discriminação e preconceito.  Políticas de equidade em 
saúde visam promover e garantir os princípios do SUS a populações específicas. Na perspectiva de monitorar a implementação da Política, 
foi criado o projeto de pesquisa intitulado “Análise do acesso e da qualidade da Atenção Integral à Saúde da população LGBT no Sistema 
Único de Saúde”, Como subsídio ao trabalho que está sendo realizado, faz se necessária a exploração de dados territoriais contemplados 
na pesquisa a fim de conhecer o perfil sócio demográfico de cada município. Este trabalho faz parte da construção de uma sala de situação 
em saúde como parte do projeto de saúde integral LG 

Metodologia: Os perfis reúnem informações sobre o histórico do local onde será realizado o campo, dados demográficos seguidos de 
pirâmides populacionais, dados sociais que contemplam diversos indicadores como o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – 
IDHM e taxas de analfabetismo, dados econômicos, percentual da população por religião, dados sobre segurança pública, serviços de 
saúde no município contemplando a cobertura da atenção básica, a estratégia de saúde da família e estabelecimentos de saúde e por fim 
são apresentados dados sobre morbidade e mortalidade da população município.  Os dados são coletados das bases de dados nacionais, 
são utilizados os sites do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, Departamento de Informática do SUS – DATASUS, Sala de 
Apoio a Gestão Estratégica/ Ministério de Saúde – SAGE/MS, O Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil e Sites de Secretarias 
Municipais de Saúde e Prefeituras Municipais e Estaduais. 

Resultados: Destacam-se os dados relativos à transição demográfica, verificado nas pirâmides populacionais, tendência de envelhecimento 
da população, em detrimento da redução das taxas de natalidade. Os dados sobre o desenvolvimento Humano Municipal – IDHM, nos 
permite verificar a posição dos municípios quanto ao desenvolvimento em relação a questões de educação, renda e saúde.  Quanto aos 
estabelecimentos de saúde, os dados disponibilizados pelo Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES é possível observar 
como se distribuem as unidades de saúde. E em relação a Estratégia de Saúde da Família – ESF verificamos que ainda está longe do ideal. 

Conclusão: As bases de dados fornecem informações confiáveis e são um instrumento permanente de consulta e atualização para 
trabalhos acadêmicos, no entanto notou-se que as informações de alguns municípios são escassas e pouco confiáveis, pois não são 
encontradas de maneira precisa, os dados de segurança pública são escassos e ainda não há registros sobre crimes de homofobia nos 
relatórios das secretarias de segurança pública consultadas, caracterizando uma lacuna quanto a estas informações.  Considera-se de 
fundamental importância para os pesquisadores e população conhecer a situação de saúde de seu município, sendo possível ter uma 
noção prévia do campo de estudo. Os dados têm utilidade pública quando disponibilizados na forma de documento ao público-alvo. Os 
dados quantitativos consolidados permitem realizar comparações de situações de saúde em diversas localidades. 

Palavras-Chave: Saúde LGBT, Análise Situacional e Sala de Situação. 

Colaboradores: Ana Valéria Machado Mendonça, Leilane da Silva Peres, Priscila Torres de Brito, Dábyla Fabriny Batista de Alkmim, 
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Jovem e Consumo cultural em tempos de Convergência- Cenário do D. F. Etapa III. Perfil estudantes de 

Jornalismo da Universidade de Brasília (UnB) 

Leilane Gama Santos 
Unidade Acadêmica: Departamento de Jornalismo 
Instituição: UnB 
Orientador (a): DIONE OLIVEIRA MOURA 

Introdução: A presente pesquisa foi realizada em três etapas: etapa 1 em 2012, etapa 2 no ano de 2013, e a etapa 3 nos anos de 
2014/2015. Este plano de trabalho insere-se no projeto de pesquisa Jovens e consumo cultural em tempos de convergência, de 
abrangência nacional, sob a coordenação geral da professora Nilda Jacks (JACKS, 2011), da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS). No Distrito Federal, a coordenação da pesquisa está sob responsabilidade das pesquisadoras Dione Moura e Alzimar Ramalho, da 
Faculdade de Comunicação/UnB, sendo a primeira coordenadora da pesquisa no DF, assim como orientadora do presente plano de 
trabalho. Assim, no ano de 2012, uma equipe de bolsistas, em ação integrada com demais componentes do grupo de pesquisa da UnB, 
empreendeu o pré-teste de análise de perfis de internautas jovens no DF. Para tanto, realizou-se a observação netnográfica de 10 perfis do 
Facebook, seguiu-se todo um protocolo de pesquisa, com todos requisitos de sigilo, autorização do interna 

Metodologia: Fase 1 – Perfil Nacional, incluindo DF: Inicialmente, as bolsistas trabalharam com os demais integrantes da Rede Brasil 
Conectado na elaboração e divulgação do questionário sobre consumo e comportamento na web, que ficou online durante sete semanas, 
entre agosto e setembro de 2014. Tinha como público-alvo jovens de todo Brasil, com idade entre 18 e 24 anos, universitários ou não, de 
todas as faixas de renda. No DF, obtivemos um total de 549 respostas. A equipe propôs que a Fase 1 fosse realizada por meio de 
netnografia de perfis de jovens no Facebook, mas a sondagem via questionário nacional mostrou-se mais relevante e a substituiu. Fase 2 – 
Perfil estudantes de Jornalismo do DF: A equipe elaborou um questionário específico para os formandos de Jornalismo do DF, sendo a 
bolsista Leilane Gama responsável pela aplicação na UnB. Foram recortadas as questões mais relevantes do questionário, que ficou 
disponível durante duas semanas, entre junho e julho de 2015. 

Resultados: Os respondentes formandos em jornalismo do DF têm idade variada: dos 21 a 30 anos ou mais. A maioria dos respondentes 
dos questionários são do sexo feminino.. Os formandos em jornalismo do DF (Fase 2) indicaram renda familiar maior do que os jovens do 
DF (Fase 1).  Nas duas fases da pesquisa, houve indicação de acesso atividades na Internet (tais como ler e-mails e participar de aplicativos 
de mensagem instantânea) em momentos de espera, contudo os formandos em jornalismo do DF (Fase 2) de forma geral e, 
especificamente os formandos da UnB, indicaram mais interesse nos conteúdos de leitura online do que os demais jovens. Esses conteúdos 
referem-se por exemplo a notícias e artigos, os quais podem ser considerados mais relevantes para estudantes de comunicação. Para saber 
o que está acontecendo, os que participaram da pesquisa optam primeiramente pelos os sites e portais de notícia. Contudo, os formandos 
da UnB e  jovens do DF, indicaram também utilizar o Facebook e o Twitter com mais 

Conclusão: Dois pontos  que merecem destaque no resultado da  pesquisa (tanto na Fase 1 quanto na Fase 2), referem-se a: 1)  acesso e 
conexão online pelos dispositivos móveis em momentos de espera, por um lado, e 2) os meios de comunicação que não fazem mais falta a 
esse público: os participantes da pesquisa da Fase 2, formandos em jornalismo, buscam mais conteúdo de leitura na Internet e notícias nas 
mídias sociais do que os jovens do DF (Fase1),  tanto os formandos em jornalismo DF (UCB, UnB e UniCEUB) como quando observa-se 
somente os dados dos formandos da UnB.  Observou-se também que , ainda que o jornal impresso tenha surgido como o que menos faz 
falta para a maioria dos participantes nas duas fases da pesquisas, há pequenas diferenças quanto a esses meios de comunicação para os 
formandos em jornalismo do DF, para os formandos que estudam na UnB (Fase 2) e para os jovens do DF que participaram da pesquisa 
(Fase 1): para saber o que está acontecendo, os jovens que responderam na Fase 1 indic 

Palavras-Chave:  
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A influência de sinais e sintomas motores sobre a funcionalidade em indivíduos com Esclerose Múltipla 

Leilane Maria Quaresma da Silva 
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade da Ceilândia 
Instituição: UnB 
Orientador (a): CLARISSA CARDOSO DOS SANTOS COUTO PAZ 

Introdução: A Esclerose Múltipla (EM) é uma doença desmielinizante do Sistema Nervoso Central, caracterizada por episódios de 
disfunções neurológicas variáveis. Atinge principalmente as áreas periventriculares do cérebro, formações ópticas, cerebelo, tronco 
encefálico e medula espinhal. Tem manifestações clínicas variadas e determinadas pela localização das lesões, que incluem parestesia, 
espasticidade, distúrbios da marcha, tremor intencional, dificuldade de deglutir e respirar, distúrbios visuais, fadiga, distúrbios vesicais e 
intestinais, distúrbios sensitivos, ataxia sensorial e/ou ebriosa, nistagmo e distúrbios cognitivos. Entretanto, apesar do conhecimento sobre 
os sinais e sintomas relacionados à EM, poucos estudos têm abordado aspectos relacionados à funcionalidade destes indivíduos. Dessa 
forma, o estudo tem como objetivo analisar a influência dos sinais e sintomas motores da EM prevista na Escala de Expandida do Estado de 
Incapacidade (EDSS) sobre a capacidade funcional desse indivíduo. 

Metodologia: Foi realizado um estudo observacional do tipo transversal, realizado na Faculdade Ceilândia (UnB), no Distrito Federal, no 
período entre agosto de 2014 a julho de 2015, com 15 indivíduos com EM (12 mulheres e 3 homens), com idade entre 24 e 56 anos.  Para a 
identificação dos sinais e sintomas relacionados à EM foi utilizada aEDSS e, considerando os domínios de função da Classificação 
Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, foram avaliados o domínio atividade pelo teste Timed Up & Go (TUG) e o Teste 
sentado para de pé (STS), a coordenação foi avaliada pelo Teste calcanhar/joelho e o Teste do Nine Hole, para membros superiores. Para a 
análise dos dados os participantes foram divididos em indivíduos que necessitavam de cadeira de rodas para se locomover e indivíduos que 
realizam a marcha independente. 

Resultados: Os participantes que realizavam a marcha apresentaram correlação quase perfeita entre a EDSS e o TUG (r=0,81, p=0,008), 
mas não com o STS (r=0,05, p=0,454), correlação moderada com o testes calcanhar/joelho direito (r= -0,70, p=0,026) e uma tendência com 
o esquerdo (r= -0,59, p=0,061) e correlação moderada entre EDSS e o nine hole esquerdo (r=0,63, p=0,048), mas sem correlação com o 
direito (r=0,09, p=0,42) e. Entretanto, estes resultados não foram encontrados no outro grupo, sendo que não houve correlação entre as 
variáveis, havendo somente uma tendência a correlação moderada e positiva entre EDSS e o teste de coordenação  de membro superior 
esquerdo (r=0,44, p=0,28), que era considerado o não dominante pelos indivíduos. 

Conclusão: Apesar de ser constantemente utilizada nos estudos, a EDSS mostrou-se pouco sensível para detectar alterações clínicas 
relacionadas à funcionalidade de indivíduos com EM,  possivelmente por privilegiar pincipalmente os distúrbios motores em sua 
pontuação, sem considerar as outras incapacidades apresentadas pelo indivíduo. Além disso, é possível observar que indivíduos com EDSS 
similar apresentaram diferenças em relação àsua capacidade funcional. Portanto, para a elaboração de estratégias terapêuticas específicas 
relacionadas à independência funcional, não somente a EDSS deve ser considerada, mas principalmente os demais aspectos relacionados à 
capacidade funcional destes indivíduos, que sofre influência de outros fatores além daqueles relacionados à doença. Desta maneira, 
fatores ambientais e pessoais também devem ser avaliados. 

Palavras-Chave: Esclerose Múltipla, EDSS, CIF 
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Indicadores acadêmicos de estudantes da Universidade de Brasília ingressantes pelo PEC-G na área de 

ciências extas e biologicas 

Lelio de Araujo Silva 
Unidade Acadêmica: Departamento de Genética e Morfologia 
Instituição: UnB 
Orientador (a): UMBERTO EUZÉBIO 

Introdução: O ingresso de estudantes estrangeiros em cursos de graduação na Universidade de Brasília – UnB, é garantido pelo programa 
de Estudante de Convênio de Graduação - PEC-G, uma iniciativa de cooperação entre países em desenvolvimento, criado em 1965 pelo 
governo brasileiro. Anualmente a UnB recebe alunos estudantes para cursar graduação em diferentes áreas do conhecimento, 
provenientes de países africanos e latino-americanos com os quais o Brasil mantém relações diplomáticas. Os estudantes do PEC-G, 
enfrentam problemas adaptativos socioculturais e linguísticos afetando diretamente no desempenho acadêmico. Esse trabalho é 
continuidade de uma pesquisa anterior que identificou as disciplinas com maior freqüência de reprovação, desenvolvida no período de 
2004 a 2014, a partir da análise dos históricos escolares. O objetivo desta pesquisa é identificar os principais fatores que afetam o 
aprendizado e a permanência destes estudantes na UnB para identificar o perfil acadêmico desses acadêmicos. 

Metodologia: Nesse estudo procedeu-se de pesquisa documental quantitativa, qualitativa descritiva, a partir da análises da documentação 
acadêmica de 18 estudantes PEC-G no período de dez anos nas áreas de Ciências Exatas, Biológicas e da Saúde. Foram analisados históricos 
escolares de todos os alunos dos cursos de Agronomia, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Farmacêuticas, Enfermagem, 
Engenharia Civil, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia de Redes de Comunicação, 
Fisioterapia e Psicologia. Para análise da trajetória acadêmica dos estudantes foram coletadas informações, contendo variáveis quanto ao 
sexo, pais de origem, ano de ingresso, desligamentos, reintegração, participação em projetos e recebimento de bolsas. Os dados 
qualitativos foram obtidos a partir de observações e vivências do ambiente acadêmico envolvendo alunos e órgãos responsáveis na UnB, 
com a identificação dos principais problemas enfrentados para a permanência. 

Resultados: Os estudantes participantes do PEC-G nos cursos de Ciências Exatas, Biológicas e da Saúde são provenientes de Angola, 
Camarões, Congo, Gana, Guiné-Bissau, Nigéria, Peru e Quênia. Quanto ao sexo, do total de 18 estudantes, seis são do sexo feminino e 12 
do sexo masculino. Pelos dados obtidos nessa pesquisa foram identificados grandes problemas com reprovações e trancamentos, no 
período entre 2004 a 2014. Também foi verificado que a maioria desses estudantes alunos não consegue concluir seus cursos no período 
previsto. Ocorreram registros de trancamento geral feito por alguns alunos e muitas reprovações em disciplinas obrigatórias. Quanto aos 
aspectos qualitativos do trabalho, foi observado que nem todos os estudantes são beneficiados com bolsas de estudo, e que as 
reprovações comprometem esse recebimento. A maioria deles enfrenta problemas adaptativos quanto à língua, cultura e inserção na 
Universidade, além das dificuldades de acompanhamento e compreensão da maioria das disciplinas. 

Conclusão: A partir das análises dos dados quantitativos e qualitativos dessa pesquisa foi possível levantar indicadores para perfil 
acadêmico dos estudantes PEC-G dos cursos de Ciências Exatas, Biológicas e da Saúde. Quanto à procedência, dos oito países de origem, 
sete são africanos, e apenas o Peru da América Latina. Do total de 18 estudantes, houve predominância do sexo masculino, assim como 
para os cursos de Ciências Exatas. Todos os estudantes apresentaram problemas de aprendizagem, com alto índice de reprovação, devido a 
fatores adaptativos de compreensão e acompanhamento, além de problemas com a língua. Houve pouca participação em projetos de 
pesquisa e extensão assim como participação como monitores, fato justificado pelo baixo aproveitamento nas disciplinas. É necessário 
maior empenho e compromisso da instituição quanto ao acolhimento, apoio financeiro, assistência estudantil e acompanhamento 
pedagógico, uma vez que fatores socioeconômicos e educacionais afetam no insucesso acadêmico. 
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A ritualização da violência: Levantes de violência entre católicos e protestantes após a reforma 

protestante. 

Leomara Oliveira Silva 
Unidade Acadêmica: Departamento de História 
Instituição: UnB 
Orientador (a): MARCOS AURELIO DE PAULA PEREIRA 

Introdução: A pesquisa aborda leituras da Reforma protestante nos primeiros séculos da Idade Moderna. Uma das consequências causadas 
pela Reforma protestante, foi criar duas vertentes dentro do Cristianismo que trouxeram muitas mudanças. Nosso objetivo  nesse projeto 
é produzir, através de  pesquisa historiográfica e iconográfica produzir uma monografia  abordando os conflitos religiosos que aconteceram 
após a reforma protestante com ênfase nos levantes de violência provocados por esses conflitos, bem como relacionar a maneira como a 
violência era praticada quando se tratava de ritos de adoração praticados por católicos e protestantes. Temos estudado as causas e 
justificativas que culminaram na Reforma, o contexto cultural e histórico à época e depois as consequências para os recém-convertidos 
(protestantes) e os católicos. Nosso recorte geográfico será a Europa central quinhentista e do inicio do seiscentos – Sacro império 
germano (Alemanha), França, Países Baixos (Holanda) e Suíça. Utilizamos pa 

Metodologia: Tendo como período de análise inicial o início da reforma protesta estudamos a Reforma e seu contexto histórico-cultural e 
os comportamentos violentos dos ditos recém convertidos, as consequências para os recém-convertidos (protestantes) e os 
católicos.Nosso enfoque são as relações interpessoais entre os féis dessas duas vertentes do Cristianismo. Nosso recorte de fontes são as 
imagens produzidas de conflitos entre cristão ao longo da Idade Moderna na a Europa central quinhentista e do inicio do seiscentos. 

Resultados: Produção de um artigo a ser enviado para uma revista científica da área de estudo. 

Conclusão: A ser realizada em TCC 

Palavras-Chave: Conflitos- rituais- religiosidade- religião- cultura 
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Resistência à mudança 

Leonardo Boaventura Martins 
Unidade Acadêmica: Departamento de Processos Psicologicos Básicos 
Instituição: UnB 
Orientador (a): JOSELE REGINA DE OLIVEIRA ABREU RODRIGUES 

Introdução: Resistência à mudança refere-se a quanto o comportamento muda após uma mudança no ambiente. Estudos sobre resistência 
à mudança compreendem duas condições. No treino, é implementado um esquema múltiplo VI VI com diferentes taxas de reforço. No 
teste, avalia-se a resistência à mudança após a introdução de uma operação disruptiva (e.g., extinção). Verifica-se que quanto maior a taxa 
de reforços, maior a resistência à mudança. Segundo a Teoria do Momento Comportamental, a resistência à mudança é determinada pela 
relação estímulo discriminativo-reforço (S-S). Entretanto, alguns estudos apontam resistência à mudança diferencial quando a relação S-S é 
a mesma entre os componentes, mas a relação resposta-reforço (R-S) é diferente. Dessa forma, o objetivo do presente experimento foi 
avaliar o papel da relação R-S para a resistência á mudança. Isto é, foi avaliado o efeito de diferentes graus de dependência da relação R-S 
sobre a resistência à mudança quando a relação S-S era constante. 

Metodologia: Quatro ratos ingênuos foram expostos, na Condição de Treino, a um esquema múltiplo com dois componentes, 
apresentados alternadamente e separados por um intervalo entre componentes (ICI) de 30 s. Cada componente ficava em vigor durante 
180 s e ocorria sete vezes por sessão. Nos dois componentes, água era apresentada, em média, a cada 30 s. Os animais foram expostos a 
três fases, durante as quais foi manipulada a proporção de liberação de água dependente e independente da resposta de pressão à barra. 
Na primeira e terceira fases, 100% dos eventos eram dependentes da resposta em ambos os componentes, na segunda fase, 100% dos 
eventos eram dependentes em um dos componentes, mas apenas 10% dos eventos eram dependentes no outro componente. Na 
Condição de Teste, um procedimento de extinção estava em vigor, i.e., pressionar a barra não mais produzia água 

Resultados: Na Condição de Treino, as taxas de reforços foram similares ao longo das fases e não diferiram entre os componentes. Na fase 
100%, as taxas de respostas foram semelhantes entre componentes, mas na fase 10%, as taxas de respostas foram menores no 
componente 10% do que no componente 100%. As diferenças na resistência à mudança entre componentes não foi sistemática nas duas 
fases 100%. Por outro lado, na fase 10%, a resistência à extinção foi maior no componente 10% do que no componente 100%. 

Conclusão: O grau de dependência entre um evento e uma resposta afeta a resistência à mudança nas contingências ambientais, pelo 
menos quando essa mudança consiste em extinção. Mais especificamente, a resistência à extinção varia inversamente com o grau de 
dependência entre a liberação do reforço e a resposta quando a taxa de reforços é semelhante entre os componentes de um esquema 
múltiplo. Esses resultados sugerem que teorizações sobre a resistência à mudança não devem se limitar à relação S-S, devendo considerar 
também a relação R-S como uma possível variável de controle desse fenômeno. 

Palavras-Chave: Resistência à mudança, relação R-S, relação S-S, momento comportamental, ratos. 
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Investigação de Sítios de Ligaçao de Anestésicos Gerais no canal TREK-1 

Leonardo Cirqueira Pimentel 
Unidade Acadêmica: Departamento de Biologia Celular 
Instituição: UnB 
Orientador (a): WERNER LEOPOLDO TREPTOW 

Introdução: Os anestésicos gerais são amplamente utilizados na medicina apesar de não haver seus mecanismos moleculares elucidados. O 
canal iônico de potássio TREK-1 ainda carece de informações estruturais a seu respeito, mas sua abundância no sistema nervoso central e 
sua influência por uma série de agentes farmacológicos reiteram a importância de melhores descrições  de seus mecanismos de 
funcionamento. Além disso, sabe-se está envolvido em vários fenômenos neurofisiológicos, inclusive tendo papel decisivo na anestesia 
geral . Utilizando-se da técnica de docking molecular para os anestésicos gerais isoflurano e sevoflurano, serão investigados seus sítios de 
ligação com o canal TREK-1. 

Metodologia: O modelo do canal foi obtido em Treptow 2010, embebido numa bicamada lipídica de  palmitoil-oleil-fosfatidilcolina e 
refinado usando o NAMD. O sistema canal + bicamada lipídica teve seus sítios de ligação dos anestésicos gerais sevoflurano e R-isoflurano 
obtidos através do AutoDock. Os mapas de densidade dos ligantes são obtidos via Volmap.  A vizualização das moléculas e dos mapas de 
densidade são feitas pelo VMD. 

Resultados: Foram encontrados 26 candidatos de sítios de ligação para o sevoflurano e 28 sítios para o isoflurano. Os sítios localizam-se ao 
longo de diversas partes da proteína ( entre hélices transmembrânicas, atrás do filtro de seletividade, na interface membrana-citosol e no 
domínio C-terminal). Foi calculada a energia de ligação com o anestésico, onde variavam entre -4 e -5 kcal/mol, de acordo com o sítio. 
Também foram obtidos os aminoácidos que realizavam contato com a molécula. 

Conclusão: Os candidatos sugeridos pelo AutoDock  tiveram sua plausibilidade avaliada de acordo com os registros experimentais na 
literatura , comparação entre os resultados dos dois anestésicos e a presença da posição do sítio em ambos os monômeros, além da 
energia de ligação e orientação da molécula.   Para discriminar a afinidade dos sítios além da energia de ligação, obtemos um mapa de 
ocupância molecular de uma longa simulação onde o sevoflurano se liga em sítios específicos  do canal TREK-1 (simulação de flooding)  e 
comparamos os valores da ocupância em cada sítio, que é proporcional à afinidade, com o mapa proveniente dos resultados do docking.  
Os sítios que mostrarem resultados satisfatórios após as comparações e avaliações serão divulgados como os sítios potenciais para a 
ligação de anestésicos gerais no canal TREK-1 no relatório. 
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AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO OPERACIONAL DO BRT EM BRASÍLIA 

Leonardo de Oliveira Neiva 
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Instituição: UniCEUB 
Orientador (a): Erika Regina 

Introdução: A pesquisa em questão, além de contribuir com futuras pesquisas na área da engenharia de transporte, também apresenta 
relevância para o setor empresarial, uma vez que há a necessidade de um sistema projetado em volta das necessidades e desejos do 
usuário. Com base no Plano Diretor de Transporte Urbano e Mobilidade do Distrito Federal e Entorno – PDTU será possível avaliar se o 
novo sistema está atendendo às necessidades de mobilidade de acordo com as características físicas e socioculturais de nossa região. 

Metodologia: O estudo apresentado tem como propósito trazer análises de como está o grau do desempenho operacional do BRT em 
Brasília através da análise de satisfação dos usuários, sendo um trabalho pioneiro nos corredores exclusivos da cidade, utilizando 
metodologias de pesquisa de campo e tratamento estatístico. 

Resultados: Na cidade de Santa Maria, muitos sentem a necessidade da volta do antigo sistema mesmo com o desconforto que existia.  Já 
no Gama o tempo deslocamento devido as transferências com as linhas internas com o BRT aumentaram, gerando insatisfação nos 
usuários. 

Conclusão: O estudo ressalta a insatisfação dos usuários com as linhas internas nas cidades , dificuldade nas transferências das linhas com 
o BRT e tambem gargalhos encontradas em determinados trechos e horarios devido a estrutura local. 
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Utilização de Métodos Computacionais para a Avaliação do Impacto Estrutural e Funcional de nsSNPs 

presentes no Gene CYP2D6 

Leonardo Ferreira Fialho 
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Instituição: UCB 
Orientador (a): Sérgio Amorim de Alencar 

Introdução: Pertencente à família do citocromo P450 no sistema oxidativo de metabolismo de fármacos, o gene CYP2D6 possui grande 
importância funcional. Este gene é responsável por codificar a enzima CYP2D6, capaz de metabolizar cerca de 60% dos fármacos com 
passagem hepática, podendo ser diretamente responsável pela absorção do fármaco. Existem atualmente depositados no banco de dados 
dbSNP um número total de 191 SNP não-sinônimos (nsSNPs) presentes no gene CYP2D6. Várias destas variações foram identificadas como 
possíveis variações que causam mudança no metabolismo do fármaco. Nossa hipótese é de que nsSNPs podem causar alterações 
significativas na estrutura da enzima CYP2D6 e, consequentemente, alterar sua função. Atualmente não existem trabalhos publicados 
envolvendo um estudo abrangente do impacto estrutural de nsSNPs nesta enzima utilizando métodos de predição de impacto de nsSNPs, 
dinâmica molecular e docking molecular. 

Metodologia: Para coleta de dados utilizamos o navegador Variation Viewer do NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/variation/view), 
apenas nsSNPs presentes no gene CYP2D6 depositados no banco de dados dbSNP foram selecionados. A sequência protéica da CYP2D6 no 
formato FASTA (Número de acesso: NP_000097.3) foi obtida a partir do RefSeq, e a estrutura da proteína foi obtida no Protein Data Bank 
(PDB ID: 3QM4). A fim de avaliar o impacto funcional dos nsSNPs presente no gene CYP2D6, um total de 16 ferramentas computacionais 
foram usadas (SIFT, Provean , Mutation Assessor, Panther, SNAP, PhD-SNP, SuSPect, PolyPhen, Site Directed Mutator (SDM), Fold-X, 
PoPMuSiC, Condel, Meta-SNP, PON-P2 e PredictSNP) divididas em 4 grupos distintos, tal como descrito acima. Em seguida, foram filtrados 
todos os nsSNPs que foram classificados como danosos por pelo menos três ferramentas em cada um dos quatro grupos, e denominados 
estes como nsSNPs convergentes deletérios. 

Resultados:  

       

A partir dos 131 nsSNPs disponibilizados pelo Variation Viewer do NCBI, foi elaborada a análise de impacto funcional in silico, utilizando um 
total de 16 ferramentas computacionais divididas em 4 grupos distintos. Até a presente análise, identificamos 23 nsSNPs classificados como 
danosos e denominamos estes como nsSNPs convergentes deletérios. Com o presente resultado, o estudo prosseguirá com a análise de 
conservação evolutiva, modelagem molecular e simulação da dinâmica molecular. 

Conclusão: Os 23 nsSNPs convergentes deletérios identificados na análise de impacto funcional in silico são grandes candidatos a 
possuírem impacto funcional e estrutural na enzima CYP2D6. Utilizaremos a dinâmica molecular e docking molecular como ferramentas da 
bioinformática para avaliação do impacto funcional e estrutural dos nsSNPs convergentes deletérios. 

Palavras-Chave: CYP2D6, SNPs, Dinâmica Molecular, Docking Molecular, Impacto Estrutural 
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Projeto de construção de uma caixa para Carga de Fluido R-134 

Leonardo Gomes Feijó 
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Orientador (a): Leonel Leonardo Delgado Morales 

Introdução: A termodinâmica é a ciência que estabelece os conceitos que explicam os fenômenos físicos de transferência de energia 
térmica, identificam as propriedades e as respectivas leis que descrevem os fenômenos térmicos. Umas das principais grandezas estudadas 
na termodinâmica são: temperatura, pressão e densidade (MESQUITA, 2009). Como base de estudo para esta pesquisa, utilizou-se tabelas 
relacionadas ao fluído refrigerante R-134a, onde obtemos a relação de temperatura e pressão. Com o protótipo construído iniciam-se os 
testes para o cálculo da fonte de calor, que tem como objetivo aquecer a parte externa do cilindro de fluído refrigerante R-134a, que se 
encontra no interior da Caixa de Expansão Térmica, fornecendo condições ideais de transferência do gás para o sistema de refrigeração, 
por meio de aumento de pressão, e já com uma pressão estimada, pode-se ajustar os valores de atuação dos periféricos de trabalho e 
segurança. O protótipo obtido e testado em laboratório apresentou  eficiência a respeito do processo de carga de fluído refrigerante. 

 

Metodologia: Utilizou-se um cilindro de gás refrigerante padrão e fixando sensores para obter a temperatura em sua superfície no interior 
da caixa. Com um anemômetro aferiu-se o fluxo de massa de ar na entrada da caixa utilizando um soprador térmico e usando o mesmo 
para calcular a resistência elétrica usada como fonte de calor. Para os testes de transferência do R-134a, foi criado um ambiente próximo 
ao real, onde um recipiente de maior capacidade serviu de recipiente. Para ocorrer a carga no estado líquido o cilindro foi posicionado com 
a válvula de serviço voltada para baixo. 1º fase, fez-se a transferência em condições normais, a uma pressão de 108,1 PSIG e o recipiente a 
8 PSIG e ambos à temperatura de 33º C. O sistema equalizou com 68,2 PSIG tendo 60% de transferência. No 2ª teste, o recipiente estava à 
mesma temperatura e pressão da 1ª, acréscimo de calor no cilindro de carga a 50º C, mantendo uma pressão de 176,5 PSIG. Ocorreu a 
equalização com 68,2 PSIG e 100% de transferência do líquido. 

Resultados: Mostraremos as relações entre resistência elétrica, temperatura e pressão. Onde diminuindo o valor da resistência elétrica, a 
potência elétrica aumenta e teremos maior energia térmica e calor no interior da caixa. Se mantivermos a temperatura do cilindro de R-
134a igual ao do sistema de refrigeração que ele será transferido, o refrigerante passará do cilindro (Alta Pressão) para o evaporador do 
sistema de refrigeração (Baixa Pressão) por diferencial. Logo que ocorrer a equalização do cilindro com o evaporador, o processo alcança 
uma média de 60% de transferência. Logo ao aquecermos o cilindro com uma temperatura de 50°C, teremos um aumento no valor da 
pressão do cilindro e a mesma ficará constante até o término da transferência onde ocorrerá a equalização das pressões conseguindo 
transferir 100% do fluido. Com resultado obtido durante o experimento da aplicação da Caixa de Expansão Térmica, nota-se sua eficiência 
a respeito do processo de carga de fluído refrigerante, sendo obtida uma ferramenta util e de aplicabilidade no mercado. 

Conclusão: Durante toda etapa de pesquisa bibliográfica não foi encontrado nenhuma referência de ferramental similar, que proporciona 
uma transferência de fluído refrigerante com otimização e oferecendo segurança aos profissionais que atuam na área de manutenção em 
sistemas de refrigeração. Logo após 12 (doze) meses de pesquisa, conforme proposto ao Centro Universitário do Distrito Federal – UDF, 
atingimos todos os objetivos referentes ao cronograma de pesquisa. 

Palavras-Chave: Sistema de refrigeração, Segurança, Otimização, Caixa térmica, Caixa de Expansão. 
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Desenvolvimento de filmes a partir de polímeros acrílicos e celulósicos para liberação sustentada de 

fármacos no tratamento da doença periodontal 

Leonardo José de Oliveira de Araújo 
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade da Ceilândia 
Instituição: UnB 
Orientador (a): CAMILA ALVES AREDA 

Introdução: A doença periodontal é um grupo de doenças associadas com o periodonto, incluindo gengivites e periodontites (BRUSCHI et 
al., 2007). A gengivite, estágio moderado da doença, é causada pelo acúmulo de placa supragengival e a inflamação é restrita aos tecidos 
gengivais, caracterizada por intumescimento, vermelhidão e sangramento. A periodontite, estágio mais severo, é caracterizada por uma 
alteração grande da microflora, além do processo inflamatório se estender a tecidos mais profundos, promovendo a recessão gengival, 
formação de bolsa, perda alveolar e aumento da mobilidade do dente (MEDLICOTT et al., 1994). O tratamento tem por finalidade a cura do 
tecido inflamado e a redução do número de bactérias patogênicas, e pode ser feito com o uso local de antimicrobianos. Este trabalho visa 
desenvolver, como estratégia para aumentar o tempo de liberação do fármaco no local da inflamação, um sistema de liberação sustentada, 
na forma de filme, que seja biodegradável e biocompatível. 

Metodologia: Para a obtenção e caracterização dos filmes, contendo ou não o fármaco, eles serão preparados pela técnica de 
“casting”/evaporação do solvente. Quantidades adequadas da dispersão polimérica serão depositadas em placas de poliestireno e 
submetidas à secagem em câmara climática. Após a secagem, as placas serão retiradas, vedadas e armazenadas ao abrigo da luz.  Quanto à 
reticulação, os filmes serão submetidos ao método de imersão (BIERHALZ, 2010) utilizando soluções de cloreto de cálcio. Os filmes serão 
novamente submetidos à secagem em câmara climática e, posteriormente, avaliados quanto à resistência ao processo de reticulação e 
quanto ao grau de intumescimento pós-reticulação.  Por fim, a caracterização do sistema filmógeno evolverá a análise de alguns 
parâmetros, dentre eles: conteúdo de umidade, espessura, teor de fármaco, grau de intumescimento, cristalização do fármaco no filme, 
propriedades mecânicas e mucoadesivas, avaliação in vitro do perfil de liberação do fármaco etc. 

Resultados: O sistema de liberação para uso na bolsa periodontal é favorecido pela baixa quantidade de fluxo do fluido gengival (STOLTZE, 
1992). Dessa forma, um sistema que poderia liberar rapidamente o fármaco na presença de grande quantidade de líquido, a exemplo de 
um sistema para uso oral, pode ser viável para aplicação no tratamento da periodontite. Elucidando alguns parâmetros, como a capacidade 
de absorção de água, o alginato vem sendo empregado na formulação com relevante êxito devido ao seu potencial viscoso, o qual forma 
estruturas cristalinas capazes de sustentar ou controlar a liberação do fármaco (FEHÉR et al., 2008). Assim, torna-se essencial para o 
entendimento da influência das taxas de absorção sobre o perfil de liberação do fármaco. Do mesmo modo, os filmes de espessura média – 
obtidos em torno de 200 µm – podem ser facilmente adaptados ao tamanho da bolsa periodontal, visto que a variação desta, durante a 
doença, pode estar entre 4 a 12 mm (MEDLICOTT et al, 1994). 

Conclusão: Com relação aos filmes, atingiu-se sistemas com características visuais adequadas e boa manuseabilidade, sendo passíveis de 
avaliação quanto à diversas características. No geral, apresentaram boas propriedades de tensão e deformação, foram passíveis de serem 
reticulados em toda a extensão de concentração de cálcio utilizada e apresentaram um baixo valor de absorção de umidade, a adição de 
alguns excipientes específicos aumentou de modo significativo tanto a sua hidrossolubilidade como a capacidade de inibir a cristalização do 
fármaco nas diferentes condições avaliadas etc.  Atualmente o tratamento da doença periodontal baseia-se na raspagem para eliminação 
da placa bacteriana e raramente elimina o problema por completo, além de ser um tratamento demorado. Logo, os dados da pesquisa 
sugerem que as formulações preparadas podem ser consideradas promissoras para avaliação clínica, sendo que os polímeros propostos 
são de origem natural, biocompatíveis e biodegradáveis e de baixo custo. 

Palavras-Chave: Doença periodontal, gengivite, periodontite, inflamação, liberação sustentada de fármaco, filme, sistema filmógeno. 
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Determinação de Ácidos Fenólicos Totais em Plantas de Algodão Atacadas com Mosca Branca 

Utilizando-se Métodos Eletroanalíticos Validados 

Leonardo Pereira Martins 
Unidade Acadêmica: Curso de Química 
Instituição: UCB 
Orientador (a): Jonatas Gomes da Silva 

Introdução: Um eficiente sistema de defesa da planta é o sistema químico, no geral, metabólitos secundários voláteis e não voláteis, que 
podem ser induzidos ou constitutivos. Uma relação entre a resistência do algodoeiro a insetos e a produção de ácidos fenólicos, 
flavonóides, taninos e gossipol têm sido estabelecida, nas quais plantas com concentrações mais elevadas destes compostos apresentaram 
maior resistência aos insetos. Desta forma, o conhecimento de como esses compostos são usados no meio ambiente pelas plantas de 
algodão, isto é a taxa de liberação, a quantidade produzida, etc. é bastante aplicável no monitoramento integrado de pragas, seja no uso 
dessas moléculas no campo em armadilhas ou no desenvolvimento de plantas melhoradas geneticamente. Neste contexto, o presente 
trabalho propôs a aplicação da Voltametria de Pulso Diferencial e eletrodo de carbono vítreo para a determinação de compostos fenólicos 
totais em plantas de algodão submetidas e não submetidas ao ataque da mosca branca. 

Metodologia: As medidas voltamétricas foram realizadas em duplicata, utilizando-se um analisador voltamétrico (Metrohm), acoplado a 
uma célula eletroquímica composta do eletrodo de trabalho (carbono vítreo), do eletrodo de referência (Ag/AgCl) e do eletrodo auxiliar 
(platina). Uma solução padrão de ácido 3,4-dihidroxibenzóico 3,3x10-3 mol L-1 foi utilizada para a quantificação dos compostos fenólicos 
totais. Os parâmetros voltamétricos utilizados foram: tampão fosfato, pH 3,0, amplitude de pulso de 50 mV e velocidade de varredura de 
50 mVs-1. Os compostos fenólicos foram extraídos das amostras de folhas de algodão secas e maceradas (0,1 g), utilizando-se 2 mL de 
solução de etanol (25%) e ultrassom por 20 min. O método foi aplicado na análise de 24 amostras de folhas de algodão da variedade Wild 
Mexican Jack Jones e 24 amostras da variedade BRS 293, sendo que para cada variedade, 12 amostras sofreram infestação por moscas 
brancas e 12 plantas foram colocadas como controle. 

Resultados: Todas as amostras apresentaram voltamogramas com picos máximos de corrente de oxidação em potenciais de 0,4 V, 
coincidentes com o pico de oxidação do padrão 3,4 - dihidroxibenzóico. Utilizando-se testes estatísticos F e t (?=0,05), observou-se que não 
houve diferença estatística entre as médias de concentrações de compostos fenólicos totais constitutivos entre as variedades e, em relação 
aos compostos fenólicos totais induzidos, observou-se diferença somente para a variedade BRS 293, que apresentou médias maiores de 
ácidos fenólicos totais para as amostras controle. As concentrações de ácidos fenólicos totais encontradas nas amostras da variedade Wild 
Mexican Jack Jones foram: plantas controle 2,0 ± 0,9 mg g-1 (n = 24); plantas infestadas 1,3 ± 0,8 mg g-1 (n = 24). As concentrações de 
ácidos fenólicos totais encontradas nas amostras da variedade BRS 293 foram: plantas controle 1,3 ± 0,8 mg g-1 (n = 24); plantas infestadas 
1,1 ± 1,0 mg g-1 (n=24). 

Conclusão: O método voltamétrico pode ser aplicado de forma eficiente na determinação de compostos fenólicos totais em amostras de 
algodão, mostrando alta sensibilidade, rapidez e seletividade. Em relação aos resultados obtidos, não foram observadas diferenças entre as 
concentrações de compostos fenólicos entre as duas variedades estudadas. Entretanto, observou-se diferenças entre as concentrações de 
compostos fenólicos constitutivos e induzidos por mosca branca para a variedade BRS 293 com concentrações maiores para as amostras 
controle. Tais resultados demonstraram que outros estudos deverão ser feitos para maiores esclarecimentos quanto à influência da 
infestação de insetos sobre a produção de compostos fenólicos em amostras de algodão. Desta forma em estudos posteriores outras 
variedades deverão ser testadas e um maior número de amostras deverá ser analisado. 

Palavras-Chave: Voltametria de Pulso Diferencial, eletrodo de carbono vítreo, algodão, mosca branca. 
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Introdução: De acordo com as normas que orientam a implantação de ouvidorias, a ouvidoria precisa ser um canal de comunicação para o 
cidadão e contribuir para fortalecer a confiança e credibilidade nos serviços ofertados pelo SUS.   É necessário compreender como o 
cidadão obtém as informações relativas aos serviços prestados pelas ouvidorias nos municípios do Brasil e desta forma, compreender 
como a gestão municipal de saúde tem utilizado essas informações para uso de sua gestão. Porém, para compreender como o cidadão 
obtém essas informações é preciso entender o que é informação. De acordo com Wolton, a informação é a mensagem e a comunicação é a 
relação, o que é muito mais complexa. Informar para os usuários do SUS sobre as instruções e ensinamentos a respeito do sistema é um 
aspecto, porém, compreender como o usuário e o gestor municipal de saúde se apropria desta ferramenta como um canal de comunicação 
entre ambos é outra questão. A ouvidoria classifica suas manifestações entre: denúncia, el 

Metodologia: Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa cujo desenho metodológico baseia-se na técnica de coleta de dados por 
meio de entrevistas com roteiro semiestruturado aplicado junto aos gestores municipais de saúde.  As entrevistas foram  realizadas com 
auxílio de um roteiro com perguntas norteadoras do diálogo que teve como objetivo identificar as ações de comunicação da Ouvidoria do 
Sistema Único de Saúde  nos municípios brasileiros. O critério de escolha dos participantes foi por conveniência, por serem municípios 
próximos à capital que exigiam um tempo de deslocamento menor. Em contato prévio, realizado por telefone e/ou via email, com a 
Secretaria de Saúde do município escolhido, foram agendadas as entrevistas nas datas indicadas. Foram visitados 13 municípios, 
contemplando quatro regiões do país no período entre julho de 2013 a janeiro de 2014. Foram realizadas ao total 12 entrevistas, pois um 
dos gestores convidados não optou por não participar da amostra. Para melhor compreensão 

Resultados: A ouvidoria permite que o usuário do serviço torne-se um protagonista no sentido que  facilita a ampliação de espaços 
públicos para debates na tomada de decisão na gestão do SUS  Na fala dos gestores foi possível constatar que a ouvidoria é um 
instrumento de participação social muito pertinente e que com o tempo vêm crescendo exponencialmente, mesmo nos locais de difícil 
acesso às tecnologias de informação. Os municípios divulgam a ouvidoria através da rádio da cidade, do telefone para contato com ligação 
gratuita, do email da secretaria, de caixinha de reclamações dentro da rede, banners em órgãos públicos e ambientes de maior frequência 
de usuários, como hospitais e centros de saúde, como também por meio de cartas e atendimento presencial na rede de saúde. Para  
melhor efetivação das ações e serviços de saúde é necessário esclarecer o papel da ouvidoria do SUS e compartilhar compromissos com os 
cidadãos. Sendo assim, é necessário que a rede tenha conhecimento do processo de trabalh 

Conclusão: Grande parte dos gestores durante a entrevista afirma que a procura pela ouvidoria tem uma maior frequência em 
reclamações, dúvidas sobre consultas e marcação de exames. Os 12 gestores entrevistados citam os modos que a ouvidoria chega ao 
cidadão, seja por meio de cartas, internet, telefone, banners, ouvidorias instaladas e comentam que a caixinha alocada nos locais de 
atendimento tem pouca legitimidade em sua efetivação.  Fica evidente na fala dos gestores municipais que a existência de diversos 
mecanismos de divulgação das ouvidorias auxiliam para divulgar as ações da ouvidoria e preocupam-se com linguagem como cartas, 
telefones gratuitos, a disponibilização de caixinhas para a coleta de informações e relatos da utilização de rádios da cidade como meio 
difusor da informação. Essas diferentes formas de comunicar podem possibilitar, se bem aplicada, a compreensão da população sobre a 
importância da Ouvidoria como forma participação da população na gestão dos serviços de saúde. 

Palavras-Chave: Ouvidoria do SUS, participação da comunidade, gestor municipal de saúde, comunicação em saúde 

Colaboradores: Alexandre Soares, Grasiela de Sousa Pereira, Leonardo Pimenta, Michelle Cordeiro e Raul Y. Ferreira 
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Caracterização e distribuição dos solos na microbacia do Ribeirão Cariru, Distrito Federal. 

Leonardo Rafael de Almeida Júnior 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária 
Instituição: UnB 
Orientador (a): MARILUSA PINTO COELHO LACERDA 

Introdução: Estudos de caracterização dos solos de uma região são importantes para o planejamento de uso agrícola sustentável, 
respeitando a aptidão agrícola das terras(Miguel, 2010). O rio Jardim constitui uma bacia hidrográfica importante no Distrito Federal, pela 
sua grande produção agrícola, em expansão contínua impulsionada pela demanda crescente da população. A bacia do rio Jardim é formada 
por três canais de segunda ordem de acordo com Straller: Taquari, Cariru e Lamarão, e trinta e um cursos d’água de primeira ordem 
(Dolabella, 1996).Este estudo teve como objetivo a caracterização e distribuição dos solos e o estabelecimento das relações 
pedomorfogeológicas de uma área piloto na bacia do rio Jardim, situada no Núcleo Rural Cariru inserido na microbacia do ribeirão Cariru, 
situada na parte leste do Distrito Federal, visando subsidiar dados para a realização de mapeamentos detalhados de solos, que auxiliarão a 
sustentabilidade deste agroecossistema. 

Metodologia: Primeiramente foram obtidosdados secundários como cartas planialtimétricas, mapas geológicos,pedológicos e 
geomorfológicos que foram implementados no banco de dados digitais do projeto no Sistema de Informações Geográficas (SIG), por 
intermédio do programa ArcGIS. Foram gerados mapas de declividade e altitude, utilizando o  ArcGIS,e juntamente com o mapa geológico 
foram estabelecidas as relações pedomorfogeológicasda área de estudo. Posteriormente, foram realizadas visitas a campo para seleção de 
uma topossequência representativa da área em estudo, com escolha de perfis de classes de solos paradescrição morfológica segundo 
Santos et al. (2005) e classificação das classes de solos de acordo com o SiBCS (Embrapa, 2013). Os perfis de solo foram georreferenciados 
com GPS GARMIN MAP60X e foram implementados no banco de dados do trabalho para avaliação das relações pedomorfogeológicas e uso 
das terras da área de estudo. 

Resultados: O mapeamento disponível da bacia do rio Jardim, escala 1: 50.000, mostra a ocorrência das principais classes de solos, de 
acordo com Reatto et al. (2002): Cambissolos, Latossolos Vermelhos e Latossolos Vermelho-Amarelos. Porém, em campanhas de campo, 
ao longo da topossequência selecionada, o estudodos perfis permitiu a caracterização Plintossolos, Latossolo Vermelho, Cambissolo 
eNeossoloRegolitico.Com exceção dos Latossolos, estes solos são utilizados para pastagens, cujo usoexcessivo e/ou falta de manejo 
conservacionista, resultam em pastagens degradadas na região de estudo. Por meio da utilização do ArcGIS, os perfis de solocom sua 
classificaçãoforam inseridos nos mapas gerados de declividade e altitude, permitindo a avaliação da sustentabilidade do uso.As classes de 
solo da área de estudo estão associadas ao material de origem e características do relevo, principalmente a declividade e comprimento de 
rampa,que condicionam a evolução da paisagem da região. 

Conclusão: -O material de origem e feições do relevo como declividade e comprimento de rampa são os principais fatores que influenciam 
na formação dos solos, condicionando a evolução da paisagem da microbacia do ribeirão Cariru. -A caracterização detalhada dos solos 

Palavras-Chave: ArcGis, SIG, Pedomorfogeologia. 

Colaboradores: Manuel Pereira de Oliveira Júnior, Daniel Ferreira de Melo, Wanessa Caldas de Souza. 
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Caracterização de resíduos da indústria de produção de ração animal para aplicações geotécnicas 

Leonardo Souza Medeiros 
Unidade Acadêmica: Departamento de Engenharia Civil e Ambiental 
Instituição: UnB 
Orientador (a): LUIS FERNANDO MARTINS RIBEIRO 

Introdução: Os setores empresariais mais dinâmicos têm se organizado no sentido de buscar alternativas de redução de seus passivos 
ambientais e tornar o modelo produtivo sustentável. O reaproveitamento/reciclagem de resíduos são métodos impulsionadores desta 
sustentabilidade. Assim, ao abordar a questão da geração de resíduos é importante considerar fatores como: redução/eliminação do 
resíduo na fonte, reutilização direta, reciclagem não destrutiva e a gestão do resíduo em medidas “fim-de-linha”. Estudos recentes têm 
demonstrado que uma ampla variedade de resíduos pode substituir os materiais convencionais. Esta condição tem alertado as indústrias 
para o desenvolvimento de alternativas tecnológicas a fim de poupar recursos para as gerações futuras e preservar o ambiente. Assim, o 
objetivo deste trabalho é avaliar com base na caracterização física e mecânica as potencialidades e viabilidade técnica dos resíduos 
oriundos do processo industrial de produção de ração animal em aplicações geotécnicas. 

Metodologia: A metodologia adotada na pesquisa consistiu de estudos em laboratório com base na adoção de um solo natural oriundo da 
região de implantação do novo aterro sanitário de Brasília, na região de Samambaia, atrás da ETE do rio Melchior (DF 180) e um resíduo 
oriundo da produção de ração animal da fornecido pela empresa Poli-Nutri.  Foram realizados ensaios de caracterização geotécnica dos 
materiais (solos e resíduos), ensaios de compactação em amostras de solo natural e misturas de solo e resíduos nas proporções de 5 a 15% 
e ensaios de permeabilidade visando a avaliar a possível aplicação destes resíduos em camadas de cobertura de aterros sanitários e/ou em 
camadas de pavimentos rodoviários. 

Resultados: Corroborando com os resultados já obtidos a partir de outros trabalhos relacionados a esta mesma linha de pesquisa da Área 
de Geotecnia da UnB, o solo analisado apresenta uma característica siltosa, com uma densidade dos grãos (Gs) de 2,67. Com relação ao 
sistema unificado de classificação, trata-se de um silte inorgânico de média compressibilidade (ML) como valores de wL = 52% e wP = 41%, 
acarretando um IP de 11%. O resíduo estudo apresenta uma granulometria fina, com baixa ou nenhuma plasticidade e com característica 
predominante calcário contendo um alto teor de cálcio. Com base nos ensaios de compactação e permeabilidade realizados no solo puro e 
nas misturas pode-se perceber a influência dos diversos teores de resíduos associado ao solo natural nos parâmetros de compactação 
obtidos e na condutividade hidráulica. 

Conclusão: Pelas análises efetuadas, pode-se perceber, ainda que em uma fase preliminar, os efeitos da adição destes resíduos nas 
propriedades do solo natural. Contudo, diante das características químicas e mineralógicas destes resíduos estudos mais específicos devem 
ser realizados no sentido de quantificar e compreender o comportamento deste novo material quando associado ao solo. Uma avaliação 
mais detalhada da compatibilidade química entre este material e os solos naturais em diferentes associações poderia de sobremaneira 
identificar de forma mais otimizada as potencialidades do seu reaproveitamento em aplicações geotécnicas. 

Palavras-Chave: Solo e resíduo industrial, materiais alternativos, compactação, drenabilidade, pavimentos rodoviários, aterros sanitários. 

Colaboradores: Thiago Freitas de Porfirio Sousa, Poli-Nutri  Nutrição Animal. 
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Triindoles Funcionalizados: Uso da Dinâmica Molecular na Investigação do Impacto das Vibrações Intra- 

e Intermoleculares 

Lethícia Vieira Marques 
Unidade Acadêmica: Instituto de Física 
Instituição: UnB 
Orientador (a): DEMETRIO ANTONIO DA SILVA FILHO 

Introdução: Os estudos dos materiais nos quais essa pesquisa busca trabalhar, p-conjugados e semicondutores orgânicos, tem como 
objetivo de entender e avaliar o impacto das vibrações intra- e intermoleculares no transporte de carga para sistema orgânico de simetria 
C3, sendo a sua base o Triindole. Isso com uma possível construção de materiais eletrônicos debaixo custo de produção, facilidade de 
processamento e versatilidade de síntese química, que é um resultado almejado pela academia e indústria. Uma das aplicações dos 
semicondutores orgânicos são os cristais líquidos, encontrados em telas de celulares, tablets e computadores touchscreen, e as televisões 
de LCD que vieram substituir a tecnologia de Tubo Catódico.  Pesquisas recentes indicam que o transporte de cargas nos dispositivos é uma 
das etapas mais importantes na eficiência global do mesmo. O desempenho desses dispositivos, à base de semicondutores orgânicos p-
conjugados, depende da eficiência no transporte de cargas. Desse modo, faremo 

Metodologia: Usamos o programa Materiais Estúdio V 6.1 para construir as moléculas funcionalizadas partindo de um triindole da forma 
estrutural abaixo e construindo três moléculas diferentes de forma a seguir os três radicais indicados abaixo.           Para a construção 
dessas moléculas, seguimos alguns padrões geométricos estabelecidos, de forma a analisar com esses parâmetros o deslocamento do 
acoplamento ao longo da aplicação da dinâmica molecular.    Molécula Parâmetro a Parâmetro c 1 29,4 4,4 2 29,0 3,9  Para aplicar a 
dinâmica molecular, foi testado se o campo de força que temos disponível em nossa caixa de ferramentas (Materiais Estúdio V 6.1) 
descreve adequadamente o sistema sob investigação.  Fazemos isso através da comparação da célula unitária otimizada utilizando o 
Campo de Força com a estrutura Raio-X da molécula de interesse. Após a validação do Campo de Força foi criada uma supercélula que será 
utilizada durante todo o processo de simulação restante.  Esta superc 

Resultados: Como nossas máquinas não suportaram o tamanho das moléculas, elas foram enviadas para colaboradores internacionais 
realizarem o processo da dinâmica molecular e acoplamento eletrônico. Neste passo, é esperado que geramos um grande número de 
configurações para representar a totalidade do espectro de vibrações ativas a uma determinada temperatura em particular. Normalmente 
é gerado 150.000 quadros para cada trajetória. Em seguida, um dímero centralizado bem no meio da supercélula é escolhido para ser 
investigado em certos quadros da trajetória, estes serão utilizados para o cálculo do acoplamento eletrônico entre as moléculas. 

Conclusão: Esperamos que após a conclusão dos cálculos, uma amostra grande o suficiente resulte em uma distribuição Gaussiana em que 
a média do desvio-padrão será um parâmetro importante para caracterizar a mobilidade do impacto das vibrações nele. 

Palavras-Chave: semicondutores orgânicos, triindoles, mobilidade de carga, 
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A técnica TRE no enfrentamento de estresse no esporte de alto rendimento 

Leticia Cardoso Orlandi Silveira 
Unidade Acadêmica: Departamento de Psic.Escolar e do Desenvolvimento 
Instituição: UnB 
Orientador (a): REGINA LUCIA SUCUPIRA PEDROZA 

Introdução: O universo do esporte de alto rendimento costuma ser um ambiente desencadeador de estresse para aqueles que o praticam. 
Os lutadores de Mixed Martial Arts (M.M.A.), por exemplo, seguem dietas rígidas e se submetem a intensas rotinas de treinamento, 
enfrentando diariamente altos níveis de estresse, dor e cansaço físico, e que, por sua vez, podem influenciar na perfomance. Na tentativa 
de combater o estresse, os atletas podem utilizar o “Tension and Trauma Releasing Exercises” – TRE (“Exercícios para Liberação de 
Trauma”), como estratégia de coping. A técnica consiste em uma sequência de exercícios que podem ser realizados individual ou 
coletivamente. Por meio da prática, é possível aliviar tensões profundas no corpo, reduzir estresse e ansiedade, além de proporcionar uma 
intensa sensação de relaxamento. O objetivo do estudo é analisar se o TRE, enquanto estratégia de enfrentamento de estresse no esporte 
de alto rendimento, pode influenciar no desempenho esportivo de atletas de MMA. 

Metodologia: Quatro lutadores de alto rendimento, na faixa etária entre 24 e 34 anos, participaram da pesquisa. O estudo foi dividido em 
quatro etapas. Na primeira, foram realizadas entrevistas presenciais semiestruturadas, no intuito de analisar tanto o perfil quanto o estilo 
de vida dos atletas. Na segunda, a pesquisadora disponibilizou-se para a realização de 7 sessões de TRE em grupo, uma vez por semana, 
sempre no mesmo local e antes do treino. Como a presença era voluntária, a frequência de cada atleta foi variável. Na terceira, foi 
reservado um período de 6 semanas para que os atletas pudessem praticar individualmente os exercícios. Na quarta e última etapa, foram 
realizadas novas entrevistas, dessa vez via e-mail, com o intuito de avaliar a adesão do TRE por parte dos atletas e se a técnica foi eficaz no 
enfrentamento de estresse. A análise foi qualitativa para valorizar as vivências individuais dos participantes e identificar os efeitos 
específicos que a atividade proporcionou a eles. 

Resultados: Um dos atletas não realizou nenhuma sessão individual e justificou ser por falta de tempo. Os outros três praticaram sozinhos, 
porém apenas um indivíduo preferiu as individuais ao invés das coletivas. O local preferido para a realização das sessões foi a própria casa 
e o horário geralmente foi antes de dormir. Entre os efeitos encontrados a partir da prática do TRE, destacam-se: aumento da qualidade do 
sono, aprimoramento da flexibilidade e da capacidade de concentração, alívio de tensões no corpo, percepções de relaxamento e 
tranquilidade, redução do estresse e da ansiedade, maior aptidão para lidar com a raiva. Todos consideraram o TRE um importante recurso 
a ser utilizado no contexto do esporte de alto rendimento, principalmente no período pré-competição. Demonstrou ser uma técnica que 
atinge as peculiaridades, visto que cada um identificou benefícios específicos e variados entre si. Por fim, todos possuem a pretensão de 
continuar realizando os exercícios futuramente. 

Conclusão: A partir da análise dos dados, foi possível observar uma baixa adesão por parte dos atletas em relação às sessões de TRE, 
principalmente as realizadas em grupo. Uma possível explicação é o fato de que os exercícios da técnica são sempre os mesmos, tornando-
se repetitivos e desinteressantes para os participantes. Apesar disso, os indivíduos que continuaram praticando, verificaram benefícios 
repercutidos no corpo. A partir dos relatos dos lutadores, verificou-se que o TRE auxiliou cada sujeito em sua individualidade, ou seja, os 
efeitos da técnica foram variáveis de acordo com a necessidade específica da pessoa. Em suma, para que os benefícios do TRE possam ser 
mais facilmente visualizados, o mais indicado é que a prática seja frequente e regular. Por fim, há poucos estudos na literatura acerca do 
tema. Sugere-se, portanto, o desenvolvimento de novas pesquisas futuramente com o intuito de ampliar e aprofundar o campo de 
conhecimento envolvendo o TRE e o esporte de alto rendimento. 

Palavras-Chave: esporte, estresse, M.M.A., TRE, coping 
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O processo de Catarse em A morte de Ivan Ilitch. 

Letícia da Silva Lima 
Unidade Acadêmica: Departamento de Teoria Literária e Literatura 
Instituição: UnB 
Orientador (a): HERMENEGILDO JOSE DE MENEZES BASTOS 

Introdução: O objetivo deste trabalho é entender por meio da leitura da obra A morte de Ivan Ilitch, os processos de catarse e a função 
desfetichizadora da arte explicadas por Lukács e para tanto é necessário ter o entendimento de alguns conceitos tais como: alienação, 
reificação, fetichismo etc. A leitura que nos propomos a fazer tem por base a crítica literária dialética, o que também será explicado em 
linhas gerais. No texto “Arte e vida cotidiana: a catarse como caminho para a desfetichização” a catarse é assim explicada: uma sacudidela 
tal da subjetividade do receptor que suas paixões vitalmente ativas cobrem novos conteúdos, uma nova direção e, assim purificadas, se 
convertam em fundamente anímico de disposições virtuosas. Ao lermos uma obra, ao olharmos uma tela, ouvimos uma música etc, temos 
uma vivência estética, algumas vezes nos emocionamos, outras temos medo pelo personagem ou mesmo piedade, esses são afetos que a 
obra de arte nos desperta e é por isso que Lukács afirma que a arte inf 

Metodologia: A metodologia foi a elaboração de fichamentos de textos referentes aos conceitos literários e a crítica literária dialética - os 
textos encontram-se na bibliografia do relatório final. Além da leitura e releitura da obra A morte de Ivan Ilitch. E as aulas de pós-
graduação do curso de estética e literatura. 

Resultados: Os objetivos esperados na leitura da obra foram alcançados. 

Conclusão: A morte de Ivan Ilitch traz como tema central a passagem da vida a morte do personagem Ivan Ilitch. Especialmente nessa obra, 
nos deparamos com a morte escancarada, e nos vemos nas dores do personagem. A reflexão que Ivan Ilitch faz em seu leito de morte 
sobre a vida que levou, sobre os sonhos que ele nunca se permitiu ter, as relações que igualmente não se permitiu ter, sobre sua futilidade, 
nos levam a refletir também sobre a vida que levamos. Essa obra então, não é uma representação da morte, mas sim da vida. Por ser uma 
novela existe uma unidade, um tema central e a ação do texto é rápida. É como se fossemos levando soco após soco no estômago, e um 
sentimento de piedade pelo personagem, acompanhado de um sentimento de medo nos cobre. A realidade trazida na obra, da falta de 
importância que temos para os outros está diante de nossos olhos na vida cotidiana, mas é na literatura que a enxergamos para então ao 
finalizar a leitura, voltarmos para a vida conscientes disto. A obra nos mo 

Palavras-Chave: Literatura, Tolstói, Ivan Ilitch, Realismo, Catarse, Fetichização 
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Efeito de extratos aquosos de plantas nativas do Cerrado na eclosão de ovos, na motilidade e 

mortalidade de J2 de Meloidogyne spp. e na sanidade de tomateiros em vasos. 

Leticia Dantas Barbalho 
Unidade Acadêmica: Departamento de Fitopatologia 
Instituição: UnB 
Orientador (a): CLEBER FURLANETTO 

Introdução: O Cerrado é o segundo bioma brasileiro em extensão territorial ostentando um terço da biodiversidade brasileira e cerca de 
5% da flora e fauna mundiais. Tendo em vista a sua preservação e uso sustentável, a exploração racional de sua biodiversidade é desejável, 
porém ainda muito pouco explorada.     A substituição de cerrado nativo por agricultura, aliada ao monocultivo, têm causado desequilíbrio 
ambiental e contribuído para o estabelecimento de agentes fitopatogênicos, em especial de nematoides fitoparasitas.   Dentre os 
nematoides fitoparasitas de importância econômica, Meloidogyne incognita é espécie polífaga e de ocorrência comum em áreas de 
agricultura no cerrado. Considerando que nematicidas são frequentemente utilizados no controle desse nematoide, o estudo de métodos 
alternativos ao seu controle é de fundamental importância.   Considerando o exposto acima, objetivou-se estudar a ação nematicida de 
extratos de plantas nativas de cerrado no controle de M. incognita. 

Metodologia: Avaliou-se o efeito nematostático e/ou nematicida, in vitro, de quatorze extratos de plantas nativas de cerrado em formas J2 
de M. incognita raça 3, sendo 4 etanólicos, 1 de fração metanólica de extrato aquoso e 9 aquosos.   Massas de ovos do nematoide foram 
colocadas em placas de Petri (6 cm de diâm.) com água estéril e mantidas em BOD a 28 oC por até 48 h para eclosão. Cada extrato foi 
testado na concentração de 1500 ppm, sendo solubilizados em Tween 80 a 200 ppm. A avaliação da ação nematostática foi feita em 
microscópio ótico após 24h e 48h da adição do extrato e a ação nematicida avaliada após 48h.   A perda de mobilidade aliada a uma rápida 
movimentação e morte após a adição de 20 µL de NaOH 1 M foi considerada como ação nematostática. Considerou-se com o ação 
nematicida os nematoides que, 3 min após a adição de 20 µL de NaOH 1 M, permaneceram retos e imóveis. Apenas os extratos com 
percentagem de mortalidade igual ou superior a 90% serão selecionados para os biotestes. 

Resultados: Dos extratos testados, 3 tiveram ação nematostática acima de 80 % e 2 tiveram ação nematicida sobre M. incognita, 
apresentando diferença estatística para os demais extratos e tratamento controle. Os extratos que não apresentaram efeito são referentes 
às seguintes espécies vegetais: Sapindus saponaria, Plectranthus neochilus, Plectranthus ornatus, Dimorphandra mollis, Minusops Huber, 
Anchietea salutaris, Bauhinia variegata, Acrocomia sp. e Allamanda blanchetti. Tantos os extratos que apresentaram ação nematostática 
quanto aqueles de ação nematicida apresentaram uma taxa média de perda de mobilidade ou mortalidade superior a 90%. 

Conclusão: A ação nematostática in vitro reflete na mobilidade do nematoide, o qual não se movimenta ou se movimenta com dificuldade, 
podendo interferir no parasitismo de nematoides fitoparasitas. Em se tratando de espécie endoparasita sedentária, M. incognita apresenta 
um único estádio infectante (J2), o qual sob ação nematostática, pode não penetrar em raízes de plantas hospedeiras. Portanto, biotestes 
envolvendo a  inoculação de J2 previamente tratados com extratos de ação nematostática deverão ser implantados no sentido de se 
comprovar a eficácia da utilização dos mesmos no controle desse nematoide. Da mesma forma, extratos com ação nematicida serão 
selecionados para biotestes, já que a ação sobre o nematoide é mais forte. Ensaios futuros serão importantes no sentido de esclarecer se 
os resultados in vitro são condizentes com os biotestes em tomateiro e se extratos de ação nematostática terão desempenho satisfatório. 

Palavras-Chave: nematoide das galhas, extratos vegetais, cerrado, ação nematicida, ação nematostática. 

Colaboradores: Reinaldo Rodrigues Pimentel 
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Obtenção de proteínas de camada S de uma Archaea halófila extrema 

Leticia de Velasco Araujo 
Unidade Acadêmica: Departamento de Biologia Celular 
Instituição: UnB 
Orientador (a): CYNTHIA MARIA KYAW 

Introdução: O domínio Archaea possui organismos com características de bactérias, eucariotos, além de características únicas. As archaeas 
halofílicas consistem em um interessante modelo de estudo, devido à facilidade de seu cultivo laboratorial. Várias archaeas apresentam 
um envoltório proteico, denominado camada S (do inglês: Surface layer), composto por proteínas com a propriedade de auto-organização 
espontânea, originando estruturas cristalinas repetitivas, homogêneas e simétricas. Tais propriedades conferem enorme potencial 
biotecnológico às proteínas S, visto que estas podem ser utilizadas como superfícies carreadoras de uma variedade de compostos que 
podem ser ligados de forma ordenada e simétrica em áreas nanométricas definidas. (Sleytr, et al., 2007).  Este projeto teve como objetivo a 
obtenção de proteínas de camada S de Halobacterium salinarum, uma archaea halófila, visando avaliar seu potencial biotecnológico. 

Metodologia: Síntese de iniciadores dirigidos ao gene de proteína S: a partir de programas voltados à síntese de iniciadores para PCR, 
foram estabelecidos e sintetizados oligonucleotídeos visando a amplificação do gene de proteína S de archaeas halófilas.  Culturas 
microbianas: Células de Halobacterium salinarum e de Haloferax volcanii foram cedidas pela FIOCRUZ-RJ e cultivadas em meios 
enriquecidos com sais. PCR: Os ensaios de PCR foram padronizados para os diferentes pares de iniciadores e realizados com DNA da duas 
culturas de halofílos. A eficiência das reações foi verificada por eletroforese em gel de agarose. Clonagem e caracterização dos produtos 
amplificados: Os produtos de PCR foram clonados no plasmídeo pGEM-T Easy, transformados em E. coli e submetidos ao sequenciamento 
automático de DNA. As sequências de DNA foram analisadas pela ferramenta BLAST para o alinhamento com sequências de DNA 
depositadas no GenBank. 

Resultados: Os experimentos de PCR revelaram a amplificação de fragmentos de DNA de tamanho esperado, para o par de iniciadores 
dirigidos à porção interna do gene de proteína S. No entanto, não foi obtida a amplificação do fragmento de DNA referente ao gene 
completo. Tendo em vista tal resultado, foi realizado um ensaio de PCR voltado ao gene de rRNA 16S de archaea, a fim de verificarmos a 
natureza da amostra cultivada. Após a clonagem e sequenciamento de DNA foi possível constatar que a amostra de archaea originalmente 
utilizada consistia em Haloferax volcanii, e não a Halobacterium salinarum. Assim, novos iniciadores, específicos para o gene de proteína S 
de H. volcanii foram sintetizados e utilizados em PCRs, que resultaram no fragmento de DNA de tamanho esperado que, após o 
sequenciamento revelou consistir no gene completo da proteína S de H. volcanii. 

Conclusão: Os resultados revelam que a amostra liofilizada fornecida pela FIOCRUZ como sendo Halobacterium salinarum, na verdade 
consistia em uma cultura de Haloferax volcanii. Apesar de tal constatação, os resultados obtidos também demonstraram que os iniciadores 
sintetizados como parte deste trabalho mostraram-se plenamente eficientes, visto que permitiram a amplificação de fragmentos de DNA 
relativos tanto ao gene completo, como também a um segmento parcial do gene de proteína S de Haloferax volcanii.  Tendo em vista a 
clonagem do gene completo de proteína S de H. volcanii no vetor de clonagem pGEM-T Easy, a próxima etapa a ser realizada consiste na 
clonagem deste gene em um vetor de expressão da série pET. Assim, conclui-se que o objetivo inicial do trabalho foi atingido, com sucesso. 

Palavras-Chave: Archaea, Camada S, biotecnologia 
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Avaliação da coinfecção TB HIV em paciente com diagnóstico recente de HIV_aids  em tratamento no  

Hospital Universitário de Brasília. 

Leticia dos Santos Araujo 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Medicina 
Instituição: UnB 
Orientador (a): ELZA FERREIRA NORONHA 

Introdução: A tuberculose ativa em pessoas que vivem com HIV é uma das condições de maior impacto na mortalidade por HIV e por 
tuberculose no país. O risco de adoecimento por tuberculose em pacientes com HIV é 35 vezes maior. Entre as intervenções preconizadas 
pelo Ministério da Saúde para controle da coinfecção, destaca-se a realização oportuna do teste para o vírus em todas as pessoas com 
tuberculose, por meio do teste rápido. E para as pessoas que vivem com HIV recomenda-se a identificação precoce da tuberculose, 
tratamento da doença ativa, da infecção latente e o início oportuno da terapia antirretroviral. 

Metodologia: Foi realizado um estudo descritivo do tipo transversal no ambulatório de Doenças Infecciosas  do Hospital Universitário de 
Brasília ( Hub) no período de abril de 2014 a janeiro de 2015 para avaliar a coinfecção TB_HIV. A população do estudo foi formada por 
pessoas com diagnóstico recente da infecção pelo HIV definida pela positividade do teste sorológico de até um anterior sem uso de 
tratamento. A amostra foi considerada de conveniência.  As informações foram obtidas por meio da pesquisa  nos prontuários desses 
pacientes após a consulta médica e assinatura do TCLE .   Os dados foram apropriados em bancos de dados e foi realizada a análise 
descritiva dos mesmos. Foram utilizados os softwares Microsoft Officer Excel 2013 e Microsoft Officer Word 2013. O estudo foi aprovado 
pelo CEP da Faculdade de Ciências da Saúde com o número de protocolo de 229447. 

Resultados: Foram incluídos 14  pessoas no estudo no período do estudo. A  mediana  de idade foi  25 anos, 85,7% ( 12\14 ) eram  do sexo 
masculino com  85,7% e demais do feminino, todos tiveram transmissão sexual, 78,6% (11\15) eram solteiros, 5 declaram-se brancos, 4 
pardos e demais outros. Todos possuíam pelo menos  o ensino fundamental e  a metade havia nascido no Distrito Federal (DF). A maioria 
não tinha antecedentes de comorbidades, uso de substancias psicoativas  de tabaco,4 referiram abuso de álcool. Seis referiram DSTno 
passado  e a sífilis foi a mais frequente. O perfil é semelhante ao verificado em outros estudos realizados  no HUB. .  A mediana do tempo 
de diagnóstico foi 8,5 meses e  quatro possuíam a contagem de células CD4 abaixo de 350 cels por milímetros cúbicos e 9 acima de 500 
células,  8 (57,1%) evidenciaram carga abaixo de 100.000 e 6 (42,9%) acima de 100.000. Observa – se um período prolongado entre o 
diagnóstico e o início do tratamento.  Somente quatro realizaram o exame PP 

Conclusão: Apesar do tamanho da amostra a população do estudo foi semelhante  às phvas em tratamento no hub. Foi verificado em 
tempo longo para o início do tratamento e um percentual importante de pessoas com cd4 abaixo do aceitável. Não foi possível avaliar a 
coinfecção TB_HIV  . 

Palavras-Chave: Hiv, pvha,  diagnóstico recente, tuberculose 
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Mallarmé e a Contemporaneidade: aporia do poético 

Letícia dos Santos Miranda 
Unidade Acadêmica: Departamento de Teoria Literária e Literatura 
Instituição: UnB 
Orientador (a): PIERO LUIS ZANETTI EYBEN 

Introdução: Buscar compreender o contemporâneo. O contemporâneo é um acontecimento, dessa forma, precisa aparecer de forma 
inesperada. Desdobrando o texto, como é a proposta da desconstrução, é possível encontrar as aparições do contemporâneo. Mallarmé, 
atesta sua contemporaneidade mediante sua repercussão. A forma como está no presente, como esteve no passado, e essa relação entre 
passado e futuro. Essas relações de tempo, de (não)marcação podem ser pensadas junto a Giorgio Agamben, em seu livro “O que é o 
contemporâneo?” 

Metodologia: Buscando trazer a discursão Stéphane Mallarmé, sobre a vista de sua contemporaneidade, visando apresentar a discursão 
sobre a Crise do Verso presente em Mallarmé e em Giorgio Agamben. Pensar o lugar onde a poesia se dá e se torna uma crise necessária, 
pelo viés do Ritmo, muito presente em Mallarmé. Buscando associar tudo isso ao contemporâneo como um acontecimento, que vem a ser 
pensado junto a Derrida com a desconstrução. A poesia sempre nesse lugar da aporia, onde o contemporâneo não é marcadamente 
datado ou delimitado. 

Resultados: A proposta do presente trabalho de buscar compreender como o contemporâneo se dá, e como ele pode ser visto em 
Stéphane Mallarmé, conseguiu contemplar a relação entre o Ritmo, o acontecimento e a presente marcante de Mallarmé, no que diz 
respeito as relações e ligações do contemporâneo. Chegando a compreensão de que por não se delimitado, o contemporâneo alcança 
dimensões muito maiores do que as esperadas. 

Conclusão: A busca por compreender a relação de Mallarmé com o tempo, faz com que seja possível expandir essa noção de tempo, 
podendo relacionar em um mesmo artigo, poesia e cinema. Mallarmé e Jurassic Park. As barreias que podem ser rompidas e outras que 
precisam sempre acontecer, como o fim do poema. A relação entre aparições futuras e o hoje. 

Palavras-Chave: Mallarmé, Agamben, Contemporâneo, Ritmo, Crise. 
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Associação de variáveis clínicas e de estilo de vida com aspectos de desempenho físico de trabalhadores 

do transporte de cargas 

Leticia Fernandes Silva Rodrigues 
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade da Ceilândia 
Instituição: UnB 
Orientador (a): OTAVIO DE TOLEDO NOBREGA 

Introdução: A precarização do estado geral de saúde e bem-estar dos protagonistas do transporte de cargas e mercadorias no país pode 
estar na base do principal risco a que estes profissionais estão expostos: os acidentes fatais ou não fatais de trânsito. 

Metodologia: Diante deste cenário, o presente estudo investigou variáveis representativas do perfil sócio-demográfico, do regime de 
trabalho e das condições gerais de saúde além de aspectos de desempenho físico importantes para o exercício da direção veicular (força 
manual, acuidade auditiva e acuidade visual) apresentado por amostra de trabalhadores do transporte que trafegam por rodovias da 
região centro-oeste do país. Como análise de caráter transversal, utilizou-se de dados obtidos e arquivados pelo Serviço Social do 
Transporte (SEST) e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT) a partir de questionário de entrevista e avaliação 
pessoal aplicado a profissionais do transporte de cargas para fins de avaliação das condições gerais de saúde dos trabalhadores do 
transporte de sexo masculino. 

Resultados: Participaram desse estudo 1.223 profissionais atuantes no transporte rodoviário de cargas e de mercadorias. Com uma 
amostra grande de indivíduos que exercem a função de transporte em rodovias é possível notar que existem a presença de fatores de 
riscos, tais como IMC alterado, circunferência abdominal elevada, uso de tabaco e álcool, sendo possível que outros profissionais dessa 
área estejam submetidos as mesmas condições. 

Conclusão: A rotina pesada, o estresse, a falta de tempo para realizar um autocuidado à saúde podem ser fatores influenciadores nesses 
quesitos. 

Palavras-Chave: profissionais de transporte, medicina do trabalho, saúde do trabalhador, desempenho físico, risco cardiovascular 
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Territorialização da saúde: análise dos desfechos das criaças residentes na abrangecia da atenção básica 

Letícia Franco Araújo 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ciências da Saúde 
Instituição: UnB 
Orientador (a): PATRICIA MARIA FONSECA ESCALDA 

Introdução: A Estratégia Saúde da Família visa à reorganização da atenção básica no país, é uma estratégia de expansão, qualificação e 
consolidação da atenção básica por favorecer uma reorientação do processo de trabalho com maior potencial de aprofundar os princípios, 
diretrizes e fundamentos da atenção básica, de ampliar a resolutividade e impacto na situação de saúde das pessoas e coletividades.  A 
Política Nacional de Atenção Básica reforça o conceito do território em saúde como um espaço delimitado geograficamente, onde as 
pessoas vivem, estabelecem suas relações sociais, trabalham, cultivam suas crenças e cultura. É neste território que o trabalho das equipes 
de atenção básica passa a executar ações de cuidados, vigilância e promoção. Em relação ao acompanhamento das gestantes, o pré-natal é 
estabelecido por protocolos assistenciais, que consiste em consultas médicas e de enfermagem e o apoio terapêutico. O objetivo deste 
estudo foi identificar os desfechos das gestantes cadastradas na UBS. 

Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo com gestantes residentes no Condomínio Sol Nascente/Ceilândia-DF, cadastradas na 
unidade básica de saúde. Nesse período foi possível reconhecer 138 gestantes. Para identificar os desfechos foi utilizado o Sistema Track 
Care. As variáveis estudadas foram sócio demográficas da gestante (idade, escolaridade, estado civil), características da pré-natal (idade 
gestacional da primeira consulta, tipo de parto e idade gestacional do parto) e características do recém-nascido (desfecho, sexo, peso ao 
nascer e necessidade de UTI- neonatal). Nesse estudo foi possível analisar 135 gestantes e apenas 82 estavam registradas nesse sistema, 
sendo que 2 estava sem nenhuma informação, desta forma foram analisados os desfechos e características da gestante/mão e 
características do recém nascido de 80 gestantes o que corresponde a 58 % do total de gestantes cadastradas. 

Resultados: Considerando a distribuição das gestantes de acordo idade foi possível identificar que 17,5% tinham menos de 20 anos, 50% 
entre 20 e 29 anos, 30% entre 30 e 39 anos e 2,5% 40 anos e mais. Estado civil: 24,70% eram casadas, 46,75% em união estável, 15,58% 
solteiras e 12,97% outros. Nível educacional: 1,42% sem escolaridade, 54,29% nível fundamental, 42,87% nível médio e 1,42% nível 
superior. Início do pré-natal, 80,52% das mulheres iniciaram no 1º trimestre, 18,18% no 2º trimestre e 1,3% iniciou no 3º trimestre. Tipo de 
parto: 68,42% parto normal e 31,58% cesáreo e o desfecho: 95% nascidos vivos e 5% abortos. Em relação aos nascidos vivos em relação ao 
peso: 2,27% peso menor 2499 gramas, 59,1% peso entre 2500 e 3499 gramas, 36,36% peso entre 3500 e 4499 gramas e 2,27% maior ou 
igual à 4500 gramas. Em relação ao sexo: 60,27% masculino e 39,73% (29) feminino. A idade gestacional ao nascer: 2,86% (2) nasceram 
antes de 37 semanas e 97,14% (68) nasceram no período de 37 a 42 semanas. 

Conclusão: Este estudo remete à necessidade do esforço das ESF que atuam em áreas vulneráveis, no reconhecimento precoce das 
gestantes para garantir sua vinculação ao pré-natal na unidade básica de saúde e com isso a sobrevivência das crianças. 

Palavras-Chave:  
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Dimensionamento dos impactos de uma expansão das exportações sobre a economia brasileira: uma 

análise de insumo produto. 

Letícia Gama Ribeiro 
Unidade Acadêmica: Departamento de Economia 
Instituição: UnB 
Orientador (a): MILENE TAKASAGO 

Introdução: A matriz de insumo-produto, desenvolvida por Wassily Leontief, é um importante instrumental para análises econômicas, 
proporcionando uma ampla visão da estrutura produtiva da economia ao evidenciar o grau de interdependência e interligação entre os 
setores econômicos. Através dela também é possível avaliar impactos de variações na demanda final sobre as variáveis macroeconômicas. 
Neste contexto, e observado relatório do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC, que registrou uma queda 
de 7% nas exportações brasileiras de 2014 em relação a 2013, este trabalho se propôs a analisar o efeito dessa queda sobre a produção, a 
renda e o emprego da economia brasileira, visto que a previsão para 2015 é que as exportações mantenham esse cenário decrescente. 

Metodologia: As principais fontes de dados deste trabalho foram as tabelas de recursos e usos estimadas pelo IBGE (Sistema de Contas 
Nacionais, 2010). A partir destas tabelas foi construída a matriz de insumo-produto da economia brasileira para o ano de 2010, aberta em 
68 setores. A descrição da elaboração da matriz de insumo-produto a partir dos dados preliminares das contas nacionais está presente em 
Guilhoto (2009). Para analisar a dimensão dos impactos da queda de 7% nas exportações sobre a produção, a renda e o emprego, foram 
feitos os seguintes cálculos:          a)?X= (I-A)-1?Y, onde: ?X é o impacto sobre o volume da produção, (I-A)-1 é a matriz inversa de Leontief, e 
?Y é a variação ocorrida no vetor de exportações. b) ?V=  ?X, onde: ?V é o impacto sobre qualquer uma das variáveis (emprego e renda), e   
é uma matriz diagonal em que os elementos da diagonal são os coeficientes de emprego ou de renda. Para o impacto agregado total foi 
somado todos os elementos encontrados nos vetores ?X e ?V. 

Resultados: Os setores econômicos destinam sua produção para consumo intermediário e para demanda final. Para descobrir a produção 
necessária destinada às exportações se multiplica a matriz de Leontief pelo vetor de exportação. O valor total produzido na economia 
brasileira para atender a demanda das exportações, direta e indiretamente, com base na matriz de insumo-produto do ano de 2010, foi de 
R$ 736,9 bilhões. Com a queda de 7%, esse valor cai para R$ 685,3 bilhões. A geração de renda na economia, direta e indiretamente, 
devido as exportações é de R$ 317,4 bilhões, e cai para R$ 295,2 bilhões devido à variação negativa. O mesmo ocorre com o emprego, que 
cai de 8.946.398 para 8.320.150 de pessoas ocupadas. 

Conclusão: Com base nos resultados encontrados, fica claro o impacto que as atividades exportadoras têm na produção, renda e emprego 
do país. Quando há queda no comércio exterior brasileiro, os efeitos sobre os setores da economia em relação às variáveis citadas acima 
são negativos. Em decorrência da queda persistente nas exportações, a economia brasileira poderá deixar de gerar postos de trabalho e 
levar a uma diminuição na renda. O único setor em que não há nenhum impacto é o de Serviços Domésticos, que é todo demandado pelo 
consumo das famílias brasileiras. Os 67 setores restantes sofrem impactos negativos, mesmo que não possuam relação direta com a 
exportação. 

Palavras-Chave: Matriz insumo-produto, Exportações, Renda, Emprego, Produção. 
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Um estudo sobre a aplicação do conhecimento sobre ensino de pronúncia do inglês por parte do 

professor do nível inicial 

Leticia Gomes Siebra 
Unidade Acadêmica: Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução 
Instituição: UnB 
Orientador (a): VIRGINIA ANDREA GARRIDO MEIRELLES 

Introdução: Este estudo pretendia abordar a problemática do ensino de pronúncia para aprendizes de inglês como língua estrangeira (LE) 
no nível inicial para verificar qual é o conhecimento sobre ensino de pronúncia que os professores de inglês para níveis iniciais têm. O 
objetivo era apurar se o professor teve instrução formal no ensino de pronúncia e se ele reconhece usar esse conhecimento em sala de 
aula.  De acordo com Derwing e Munro (2005), os professores de línguas estrangeiras quase não recebem treinamento no ensino de 
pronúncia, por esse motivo, se sentem inseguros e preferem não ensinar pronúncia para seus alunos. Ainda segundo, Gilakjani (2012) 
muitos professores acreditam que os aprendizes aprimorarão a pronúncia pelo contato com a língua alvo ou que internalizarão a pronúncia 
em algum momento no futuro. Por esses motivos, os professores preferem não trabalhar pronúncia na sala de aula. 

Metodologia: A pesquisa analisou as respostas dadas por professores (n = 40) de Inglês como Língua Estrangeira (EFL) a um questionário 
desenvolvido pelas pesquisadoras com base no questionário usado por Tergujeff (2012). Assim, investigamos como or professores 
trabalham a pronuncia em escolas de idiomas de Brasília. O questionário foi concebido para obter informação baseada em pesquisa sobre 
o status do ensino de pronúncia em contextos de ensino brasileiro, e incluiu questões relacionadas à formação de professores, métodos de 
ensino, o status de pronúncia ensino, e modelos de pronúncia, entre outras coisas. No Brasil, o ensino de línguas estrangeiras tem uma 
forte ênfase nas habilidades de escrita, mesmo em escolas de idiomas. Por conseguinte, assume-se que existe uma falta de conhecimento 
específico de pronúncia no ambiente de ensino de Inglês (Bollela 2002). Sendo assim, primeiramente separamos artigos relacionados ao 
ensino da pronúncia e suas problemáticas, a saber, o da Rauber (2008), Sant’Ann 

Resultados: Ao analisar os resultados, percebemos um contraste entre o que os professores querem mostrar na pesquisa e o que eles 
realmente fazem em sala. Por exemplo, a maioria diz acreditar que é importante ensinar pronúncia e afirma que trabalham pronúncia na 
sala de aula. Porém, apesar de em princípio valorizarem o ensino de pronúncia, em questões subsequentes, as respostas apontam que na 
realidade eles não têm certeza se pronúncia realmente pode ser ensinada. As respostas dadas para as questões sobre metodologia deixam 
claro que o professor não sabe como trabalhar a pronúncia. Ao mesmo tempo, as preguntas que visavam determinar o conhecimento de 
fonética e fonologia que o professor tem deixam claro que eles desconhecem temas importantes como, por exemplo, connected speech, 
pares mínimos, segmentos vocálicos e consonantais. 

Conclusão: Ao todo, os resultados apontam para o fato de que os professores não tem conhecimento suficiente de fonética e fonologia 
para atuarem no ensino inglês como língua estrangeira e que a prática em sala de aula desconsidera o ensino de pronúncia. 

Palavras-Chave: pronúncia, língua estrangeira, escola de línguas, aluno, professor, ensino. 
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Estudo do efeito das condições fisiológicas na medição da condutividade elétrica em sementes de  

Myracrodruon urundeuva Allemão 

Leticia Mendes Rabelo 
Unidade Acadêmica: Departamento de Engenharia Florestal 
Instituição: UnB 
Orientador (a): ROSANA DE CARVALHO CRISTO MARTINS 

Introdução: A espécie Myracrodruon urundeuva Allemão (aroeira), que apresenta sementes classificadas fisiologicamente como ortodoxas, 
encontra-se na lista oficial das espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção desde o ano de 1992. Os estudos a respeito da M. 
urundeuva se fazem muito importantes, principalmente os relacionados com a fenologia e germinação de suas sementes, para que os 
programas que visam a preservação, o manejo e a restauração de áreas degradadas com essa espécie tenham sua eficácia garantida. 
Atualmente, para se analisar sementes, tem se utilizado testes de vigor baseados na permeabilidade de membranas, por apresentarem de 
forma rápida os resultados. Um desses testes é o de condutividade elétrica. O trabalho teve por objetivo avaliar o efeito da reativação 
metabólica nos resultados produzidos pelo teste de condutividade elétrica aplicado para verificar a viabilidade das sementes de 
Myracrodruon urundeuva Allemão. 

Metodologia: Foram coletadas sementes de quatro matrizes de Myracrodruon urundeuva Allemão em áreas de cerrado sensu stricto. As 
sementes foram analisadas pelo método da condutividade elétrica em duas diferentes condições: i) sementes sem preparo e ii) sementes 
preparadas com reativação metabólica-hidratação por 24 horas a uma temperatura de 25ºC. Para cada uma dessas condições foram 
aplicados dois métodos de medição da condutividade elétrica: 1) Método individual e 2) Método massal. Para cada método foram 
analisadas 10 repetições onde cada repetição tinha 10 unidades de sementes, totalizando 100 sementes por método para cada condição, 
totalizando 400 sementes. Após as análises de condutividade, as sementes foram colocadas para germinar em rolos de papel filtro, em 
câmara de germinação tipo B.O.D., com temperatura constante de 25ºC. O teste de germinação teve duração de 14 dias e monitoramento 
diário da umidade. O delineamento estatístico adotado foi inteiramente ao acaso e os dados produzidos fora 

Resultados: As sementes de Myracrodruon urundeuva submetidas ao método individual do teste de condutividade elétrica na condição 
sem preparo (sem reativação metabólica), germinaram 55, enquanto na condição de reativação metabólica foram 56 sementes 
germinadas. Através do método massal, verificou-se que 56 sementes sem preparo germinaram, enquanto com preparo apenas 49 
germinaram nas mesmas condições.  Isso representou, com os dois métodos juntos, um total de 55% de germinação das que não 
receberam o preparo, contra 52,5% de germinadas das que receberam o tratamento. A análise de variância aplicada nos valores de 
condutividade elétrica e da germinação demonstrou que não houve diferença significativa entre os métodos e as condições, ou seja, não 
houve diferença nos valores das condutividades elétricas e da quantidade de sementes germinadas entre aquelas sementes que passaram 
pela reativação metabólica, daquelas que não passaram por esse preparo. 

Conclusão: Esse valor de germinação, independente da condição de reativação metabólica ou não, foi diferente do encontrado por Lorenzi 
(2008) e Pacheco et al. (2006), contudo outros estudos, como o de Dornelles et al. (2005), concluíram que a germinação dessas sementes é 
bem variável, indo de 20 a 90%, sendo que valores abaixo de 70 % são freqüentes. Mesmo estando os valores encontrados de germinação 
dentro do normal para essa espécie, uma tentativa de explicar esse valor não muito alto de germinação pode ser que as sementes 
apresentaram diferentes níveis de maturidades dentro do mesmo lote, e com isso a taxa de germinação não foi muito alta. Sendo assim, a 
hidratação por 24h (reativação metabólica) para as sementes de Myracrodruon urundeuva Allemão não resultou na identificação correta 
de sua viabilidade, através do teste de condutividade elétrica. É indicado para as sementes de aroeira que seja seguido o procedimento 
padrão, sem necessidade de preparo prévio com a hidratação das mesmas. 

Palavras-Chave: Aroeira, sementes, reativação metabólica, condutividade elétrica. 
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Caracterização de Canais Sem fio em Desenvolvimento Generalizado para Redes Celulares de Quarta 

Geração 
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Orientador (a): UGO SILVA DIAS 

Introdução: Flutuações aleatórias na amplitude e fase do sinal, dadas pelos fenômenos de sombreamento e multipercurso, deterioram o 
desempenho da comunicação e podem ser modeladas por distribuições de desvanecimento tais como a Lognormal no caso do 
sombreamento e Rayleigh, Rice ou Nakagami-m no caso do multipercurso. Embora as últimas distribuições considerem ambientes com 
potência de sinal constante, existem ambientes, onde a potência do sinal é aleatória. Nestes casos, o desvanecimento resultante é dado 
pela combinação de sombreamento com multipercurso. Para tais situações, várias distribuições têm sido sugeridas, tais como a tradicional 
Rayleigh-Lognormal, mas que possuem o inconveniente de não possuir formula fechada. Neste contexto, esse trabalho propõe o uso da 
distribuição composta α-μ/γ generalizada, que possui formula fechada, para modelar o sombreamento e multipercurso, apresentando 
estudos de campo nas frequências de 700Mz e 1800Mz e a validação experimental dos dados colhidos. 

Metodologia: De início, um estudo sobre as definições e termos mais relevantes para o trabalho foi desenvolvido com base na literatura 
científica atual, seguido da construção de resumos sobre os temas de maior importância. Após o estudo introdutório sobre comunicações 
sem fio, foi necessário entender as distribuições estatísticas de desvanecimento rápido e lento, entendendo o funcionamento e o 
significado dos parâmetros das distribuições α-μ e γ generalizada separadamente para depois analisar o comportamento da distribuição 
composta. Uma rica base de dados experimentais foi colhida na Universidade de Brasília e de Campinas nas frequências de 1800MHz e 
700MHz, sendo em seguida analisada e os dados processados por meio do programa computacional Mathematica de forma a obter os 
parâmetros necessários para a elaboração desse trabalho. Por fim, foi realizada a validação experimental dos dados processados com os 
modelos teóricos obtidos a partir da distribuição composta sugerida. 

Resultados: A partir dos dados obtidos nas medições realizadas na Universidade de Brasília e na Universidade de Campinas, gráficos de 
funções densidade de probabilidade (PDF) e distribuição acumulada (CDF) foram construídos e confrontados com os gráficos de PDF e CDF 
construídos a partir das fórmulas estatísticas da distribuição composta sugerida. Observou-se um excelente ajuste entre as curvas práticas 
e teóricas das PDFs e CDFs para cada uma das frequências, sendo observado um erro médio de menos de 3% para cada frequência, o que 
mostra o sucesso da distribuição α-μ/γ generalizada em modelar o canal de comunicação sujeito ao desvanecimento composto 
sombreamento/multipercurso. Também é apresentado nesse trabalho, os valores mais frequentes para os parâmetros da distribuição 
composta em cada frequência, o que pode ser útil na construção de valores default para um certo equipamento ou quando se precisa de 
um primeiro valor inicial para realizar a calibragem de outro equipamento. 

Conclusão: Através das ótimas curvas de ajuste obtidas pelo confronto entre as PDFs e CDFs práticas e teóricas, a investigação prática 
conduzida nas frequências de 700Mz e 1800Mz mostra o sucesso da distribuição composta α-μ/γ generalizada de 3 parâmetros em 
modelar o canal de comunicação sujeito ao desvanecimento composto sombreamento/multipercurso, objetivo desse trabalho de iniciação 
científica. A distribuição sugerida nesse trabalho, além de possuir fórmula fechada e ser facilmente aplicada, pode ser reduzida para a 
tradicional distribuição Rayleigh-Lognormal usando os parâmetros α =2, μ = 1 e k -> inf.  As funções densidade de probabilidade (PDF) e 
distribuição acumulada (CDF) são consideradas ferramentas matemáticas de grande utilidade em aplicações relacionadas a avaliação da 
performance de comunicações sem fio sob canais compostos. 

Palavras-Chave: Canal rádio-móvel, caracterização estatística, desvanecimento, sombreamento, multipercurso, distribuição α-μ, 
distribuição γ generalizada e distribuição α-μ/γ generalizada 
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Introdução: Por muitos séculos, surdez foi sinônimo de incapacidade, limitação e inferioridade. Atualmente, contudo, os surdos têm sido 
pesquisados como um grupo identitário caracterizado por elementos próprios que marcam sua diferença, tal como o uso da língua de 
sinais. Este contexto, por outro lado, traz particularidades em sua inserção social, pois, como bilíngue, sua condição cultural é de caráter 
fronteiriço entre o mundo ouvinte e à comunidade surda. Essa experiência idiossincrática de pertencimento cultural, por sua vez, pode 
levar ao sofrimento. É evidente, entretanto, o despreparo do psicológico no tratamento dessa clientela. No intuito de avaliar essa questão, 
este trabalho objetiva-se a examinar o uso da língua de sinais no setting terapêutico, sondar as principais problemáticas da psicoterapia 
com surdos, averiguar quais técnicas terapêuticas são empregadas, qual o papel da família e da cultura sobre o individuo, e como se 
desenvolve a aliança terapêutica. 

Metodologia: Esta pesquisa contou com a participação de 02 psicólogas que possuem experiência no atendimento à comunidade surda. 
Para tanto, foi utilizado o seguinte instrumento: questionário semi-estruturado com perguntas básicas sobre a temática. Em um primeiro 
momento, foi feito também um levantamento bibliográfico e, tendo como base as pesquisas da área que relatam as dificuldades 
encontradas pelos surdos a partir da intervenção psicológica, foi elaborado um roteiro de entrevista. Em seguida, realizou-se um pré-
agendamento com os psicólogos, com o objetivo de introduzir a pesquisa e obter o consentimento dos mesmos. Logo após, os 
participantes foram submetidos ao questionário. Os dados construídos a partir das entrevistas foram organizados em quatro eixos 
temáticos: a) Caracterização do serviço, b) Background do psicólogo na temática/, c) Perfil do cliente e Relação Terapêutica, e d) Técnicas 
Psicoterápicas. 

Resultados: 1. Caracterização do serviço: Ambas as psicólogas trabalham há mais de três anos com pacientes surdos, sendo este 
atendimento realizado em clínicas particulares e ONGs. 2. Background do psicólogo: As psicólogas relatam conhecer intensamente a 
história, cultura e aspectos cognitivos da surdez. Além disso, admitiram compartilhar os ideais da comunidade surda. 3. Perfil do 
cliente/Relação Terapêutica: O surdo que procura um tratamento psicoterapêutico, geralmente, é de classe baixa, com pouca ou nenhuma 
escolaridade. As queixas mais frequentes gravitam em torno da comunicação deficiente, da baixa autoestima e de problemas sociais. O 
relacionamento terapêutico, por sua vez, é construído a partir da confiança e do contato contínuo entre cliente e terapeuta. 4.Técnicas 
Psicoterápicas: Não há consenso acerca da melhor abordagem de atendimento, mas os recursos visuais e teatrais devem ser privilegiados 
em razão de suas especificidades linguísticas. 

Conclusão: A terapia com surdos é uma tarefa que requer muita dedicação profissional, pois, além do obstáculo que perpassa o mundo 
linguístico, esses sujeitos trazem conflitos intrínsecos: isolamento, preconceito e falta de comunicação. Nas palavras da entrevistada “O 
surdo apenas quer ser igual ao sujeito ouvinte: trabalhar, estudar e ter uma vida social.” Daí, faz-se tão necessário um espaço de escuta 
desses indivíduos, onde haja uma compreensão do outro. É somente adentrando o universo cultural do sujeito que suas demandas serão 
compreendidas. Cabe ao profissional de psicologia considerar as particularidades culturais do surdo e proporcionar um atendimento que 
contemple suas necessidades, seja pelo uso de recursos visuais, terapia grupal ou familiar tendo sempre a língua de sinais como cana, 
privilegiado de comunicação. A meta principal é a individuação e a inserção social desse sujeito. 

Palavras-Chave: Surdez, psicologia, psicoterapia, cultura surda. 
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Leticia Santos Lula Barros 
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade do Gama 
Instituição: UnB 
Orientador (a): MANUEL NASCIMENTO DIAS BARCELOS JUNIOR 

Introdução: Material composto é a combinação de materiais diferentes ou em fases diferentes de forma a obter características as quais 
não seriam obtidas ao utilizar um dos componentes de forma separada. As utilizações pioneiras de materiais compostos foram no setor 
aeroespacial, devido à busca por materiais leves que não oferecem fragilidade para a estrutura.  Dentre esses compósitos existem os de 
estrutura sanduíche com núcleo tipo colmeia. Essa estrutura possui em sua parte interna formas hexagonais que se interligam formando o 
núcleo do composto, que é em geral reforçado por placas rígidas. 

Metodologia: Neste trabalho inicialmente foi realizada uma pesquisa bibliográfica a respeito de materiais compósitos do tipo sanduíche, 
com foco nos que utilizam núcleo tipo colmeia. Na segunda etapa da Iniciação Científica foram abordados métodos para a determinação 
das propriedades de painéis tipo colmeia.  Para o presente texto utilizou-se a técnica de emissão acústica realizada através da utilização do 
software Sonelastic®. Na aplicação a que se destina, o software identifica quais são as frequências de vibração e os respectivos 
amortecimentos mediante o processamento da resposta acústica do corpo de prova, resposta esta induzida por uma excitação mecânica 
por impulso. Para desempenhar tal tarefa, o Software Sonelastic® possui um sistema de programação computacional avançado e faz uso de 
ferramentas matemáticas nos cálculos dos módulos de elasticidade e amortecimento, em acordo com a Norma ASTM E-1876 e correlatas 
[Manual Soneslastic]. A análise utilizando o software Sonelastic® foi realizada 

Resultados: O procedimento de ensaio consiste em basicamente 5 passos: inicialização do Software, posicionamento da amostra 
referência no suporte, teste da amostra de referência um cilíndro de alumínio no intuito de se verificar a plausibilidade dos valores obtidos, 
análise dos resultados fornecidos pelo software e a exportação dos valores obtidos. A partir dos valores do módulo de elasticidade 
medidos pelo dispositivo foi feito o cálculo da deflexão do corpo de prova por meio de um teste de flexão três pontos com uma carga de 
400N utilizando-se a equação da linha elástica. Estes valores são comparados com aqueles obtidos por uma formulação analítica que 
aproxima o módulo de elasticidade por uma ponderação definida na literatura (Bitzer, 1997). A seguir é apresentado um pequeno conjunto 
de valores para exemplificar esta comparação: • Peça 1 (direção L – maior resistência, módulo de elasticidade 10,78GPa, 10mm de 
espessura, 40mm de largura, 200mm de comprimento e 150mm entre apoios): 0,81mm (exper 

Conclusão: Com o uso do Sistema Sonelastic é possível obter valores das propriedades mecânicas do material com boa aproximação, sem 
danificar a peça durante o processo.  Esse sistema tem diversas vantagens, como o corpo de prova poder ser utilizado mais de uma vez 
este ainda pode ser inspecionado em momentos distintos em intervalos extensos. 

Palavras-Chave: Materiais Compostos, Estruturas Sanduíche tipo Colmeia, Caracterização Mecânica, Ensaios não Destrutivos. 

Colaboradores: Nada a declarar. 

 

  



 

  446   

Vol. 2 

 
DESCRIÇÃO ANATÔMICA DOS MÚSCULOS DO MEMBRO TORÁCICO DA ONÇA-PINTADA ((Phanthera 
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Orientador (a): MARCELO ISMAR SILVA SANTANA 

Introdução: A onça pintada apresenta-se quase extinta, pois tem enfrentado problemas de sobrevivência nas regiões onde ocupa, devido a 
grande ocupação antrópica. Por serem predadores de topo, desempenham funções ecológicas importantes no controle dos ecossistemas, 
necessitando de hábitats extensos e de boa qualidade, característica que os tornam sensíveis a alterações do mesmo. Para garantir sua 
preservação em vida livre ou em cativeiro, deve ser levado em consideração seus aspectos clínicos e reprodutivos, o que torna importante 
conhecer suas características anatômicas. Portanto, é fundamental estudar os aspectos morfológicos, pois existem poucos estudos 
relacionados aos aspectos anatômicos de onças pintadas. O presente trabalho visou descrever os músculos do membro torácico, de modo 
a fornecer dados referentes à anatomia, gerando contribuição nas áreas de clínica e cirurgia de felídeos silvestres. 

Metodologia: O estudo dos músculos dos membros torácicos foi realizado a partir de duas onças pintadas adultas (Panthera onca), um 
macho com melanismo e uma fêmea sem melanismo, com peso entre 30 a 40 kg. Os felídeos, mantidos em solução aquosa de formol a 
10%, foram doados previamente pela organização não governamental No extinction (NEX), a Faculdade de Agronomia e Medicina 
Veterinária, após o óbito motivado por causas naturais. A dissecação dos músculos do membro torácico foi feita com a utilização de 
material cirúrgico convencional, mediante a incisão e rebatimento da pele, com subsequente retirada de tecido subcutâneo e adiposo e 
isolamento individual. Ainda foram fotografados in situ, e as informações pertinentes à anatomia macroscópica foram descritas conforme o 
International Comitee on Veterinary Gross Anatomical Nomenclature (2012). 

Resultados: Como resultado, constatou-se que os músculos do membro torácico da onça pintada apresentaram semelhanças com os da 
jaguatirica (Leopardus pardalis), onça parda (Puma concolor) e leão (Panthera leo), pois os ventres musculares são praticamente os 
mesmos, porem com a diferenciação no tamanho e distribuição (origem e inserção), pois a comparação do mapa muscular demonstrou 
variações relacionadas com a presença de grandes ventres e uma maior extensão de suas respectivas origens e inserções, principalmente 
dos músculos tríceps braquial, pronadores e supinadores. Esta característica pode estar relacionada com o fato de que a onça persegue sua 
presa em curtas distâncias, necessitando de grande força muscular, principalmente durante a supinação do membro, necessária para a 
locomoção e salto durante a captura da presa. Além do mais, os músculos da região do antebraço e que servem os dígitos são bem 
desenvolvidos na onça pintada, como os flexores palmar longo e profundo dos dedos e abdutor longo 

Conclusão: Apesar de grandes semelhanças com outros felídeos, a observação de características musculares específicas na onça pintada 
indica a necessidade da realização de novos estudos comparativos, visando principalmente observações morfofuncionais. 
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Introdução: Valores organizacionais podem ser definidos como representações mentais compartilhadas coletivamente (Porto, Ferreira, 
Brandão, Freitas & Pereira, 2014). Como valores são um componente da cultura e a cultura organizacional é usada para explicar diversos 
fenômenos organizacionais, os estudos sobre valores organizacionais são cada vez mais frequentes e o desenvolvimento de escalas para 
realizar essa mensuração também. Dessa maneira, se faz importante a elaboração de instrumentos que permitam avaliar a cultura das 
organizações. O objetivo desta pesquisa é buscar evidências de validade para o Organizational Culture Profile (OCP), um dos instrumentos 
mais utilizados na literatura internacional e para a Escala de Valores Organizacionais (EVO), desenvolvida no Brasil e aplicada em algumas 
regiões do país. 

Metodologia: Com relação aos instrumentos, o OCP revisado (Cooper, Densten, Gray & Sarros, 2005), ou seja, validado na Austrália em um 
formato mais compreensível e acessível (escala Likert), foi traduzido e re-traduzido para que fosse aplicado, já a EVO foi aplicada na sua 
versão original.  Os participantes são 117 funcionários, com tempo médio de trabalho naquela organização de três anos e meio. A empresa 
em que eles trabalham é privada e possui a matriz e filiais, portanto, parte dos participantes moram na região centro-oeste e os demais na 
região nordeste, todos eles possuem pelo menos o nível médio. As duas escalas foram aplicadas em conjunto, os participantes receberam 
as instruções sobre o que se tratava o questionário, sobre a participação deles ser voluntária e a respeito do sigilo dos dados coletados. 
Eles levaram o questionário para casa para respondê-lo. A devolução aconteceu em uma urna instalada em um ambiente da empresa que 
fosse familiar para os participantes. 

Resultados: A análise fatorial exploratória realizada para a OCP não identificou os sete fatores encontrados na escala original. Foram 
encontrados seis fatores sem sentido teórico. Desta forma, não há evidencias de validade desse questionário com relação à amostra 
coletada no Brasil. Sobre a EVO, foi realizada a análise multidimensional e foram encontradas as três dimensões teóricas pressupostas no 
artigo de Porto Ferreira e Fonseca (2014). De acordo com os três eixos bipolares: o eixo Domínio x Harmonia, o eixo Igualitarismo x 
Hierarquia, e, o eixo Inovação x Estabilidade, os pólos diretamente opostos tiveram correlação negativa significativa. Porém os pólos que 
eram opostos indiretamente, como domínio e igualitarismo, por exemplo, não tiveram correlação negativa significativa. 

Conclusão: A obtenção desses resultados pode ter acontecido pela dificuldade de compreensão dos questionários em função do grau de 
escolaridade dos participantes ou da forma de redação dos itens. É importante ressaltar que a aplicação feita, no Brasil, da EVO, foi em 
regiões diferentes da versão original, portanto, as diferenças regionais também podem ter influenciado neste resultado, visto que apesar 
do grau de escolaridade dos participantes ser o mesmo em diferentes localidades do país, o ensino, nesses locais, pode ter qualidade 
diferente. Além disso, em relação ao OCP, o questionário utilizado não foi o original, porém o revisado, isso pode ter influenciado a não 
obtenção de evidencias de validade deste. Portanto é importante que sejam realizados novos estudos para o desenvolvimento de escalas 
que avaliem a cultura organizacional e que sejam adequados para a população brasileira. 
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Introdução: Críticas ao sistema representativo parlamentar têm aumentado nos últimos anos, simultaneamente à ampliação da difusão 
geográfica das democracias parlamentares por um número cada vez maior de países e regiões do planeta. Com efeito, pesquisas de opinião 
e estudos mostram haver profunda desconfiança em instituições públicas, especialmente em parlamentos, tendo em vista a veloz 
transformação social em andamento no mundo. As demandas legislativas tornam-se cada vez mais complexas e uma ampla massa de 
cidadãos críticos revela-se mais exigente no tocante à eficiência e ao cumprimento, pelas instituições parlamentares, de suas funções 
manifestas (NORRIS, 2007). Simultaneamente, há um inegável e abrupto desenvolvimento tecnológico na área de telecomunicação e 
informação, principalmente, o que tem permitido à sociedade vivenciar novas formas de sociabilidade e de construção de identidade. Tais 
comportamentos colocam em cheque padrões de organização social, antes estratificados em hierarquias ma 

Metodologia: Este trabalho propõe realizar um estudo de caso do processo de criação do Laboratório Hacker da Câmara dos Deputados, 
instituições que coordena diversas iniciativas de participação digital da sociedade civil. Serão realizadas entrevistas semi-estruturadas com 
atores-chave: funcionários da Câmara, parlamentares e ativistas da sociedade civil. 

Resultados: A análise preliminar mostra que um rede de atores dentro e fora da Câmara dos Deputados tiveram atuação fundamental na 
idealização do Laboratório Hacker e no processo de convencimento de atores-chave da Câmara dos Deputados. 

Conclusão: Este projeto contribui de maneira importante para a literatura cada vez maior sobre a relação entre participação digital e 
internet, assim como para a literatura sobre construção de instituições inovadoras na ciência política. 

Palavras-Chave: participação digital, inovação institucional, burocracia, redes de políticas públicas 
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Estudo das manifestações clínicas e cutâneas nos pacientes com leishmaniose tegumentar americana. 

Levi Bezerra Sena 
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Orientador (a): RAIMUNDA NONATA RIBEIRO SAMPAIO 

Introdução: As leishmanioses constituem um grupo de doenças heterogêneas que configuram um importante problema de saúde pública. 
Por sua ampla distribuição geográfica, alta incidência e potencial de produzir deformações, que causam profundas alterações no campo 
psicossocial do indivíduo, são consideradas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma das seis doenças infecciosas mais 
importantes da atualidade (1). São dois milhões de novos casos a cada ano, sendo cerca de 1,5 milhão de pessoas acometidas pela forma 
tegumentar. O objetivo deste trabalho é diagnosticar a LTA nas suas formas cutânea e mucosa e verificar a incidência de lesões mucosas 
nos casos diagnosticados como forma cutânea. 

Metodologia: Trata-se de um estudo clínico observacional realizado no ambulatório de Dermatologia do Hospital Universitário de Brasília 
(HUB), centro de referência no tratamento de LTA, no período de junho de 2012 a junho de 2014. Foram incluídos neste estudo pacientes 
de ambos os sexos, a partir de 18 anos, capazes de cooperar com os exames realizados, que aceitaram participar da pesquisa por meio da 
assinatura de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), com diagnóstico de LTA feito segundo as diretrizes do Ministério da 
Saúde, complementado com avaliação otorrinolaringológica por médico especialista, e que não tiveram tratamento prévio. Após avaliação 
médica especializada no Ambulatório de Dermatologia foi preenchida uma ficha com o conteúdo obtido da anamnese, exames 
laboratoriais, entre eles imunofluorescência indireta (IFI), intradermorreação de Montenegro (IDRM), biópsia com exame histopalógico, 
esfregaço e cultura. 

Resultados: No estudo foram incluídos 38 pacientes que compareceram ao ambulatório de Dermatologia no período citado, com suspeita 
de LTA, sendo que 29 (76,31%) tinham uma única lesão. O tipo mais comum de lesão, a úlcera, foi observado em 28 casos (84,84%). Do 
total, 19 (50%) tiveram confirmação do diagnóstico de LTA sendo 13 (68,42%) do sexo masculino e 6 (31,57%) do sexo feminino. A média 
de idade correspondeu a 50,68 anos. Foram relatados como prováveis locais de contato, entre os pacientes com LTA, o estado de Goiás 
com 10 casos 52,63%), e o Distrito Federal foi citado em 3 casos (15,78%). 68,42% dos pacientes referiam que o contágio foi estabelecido 
em zona rural. Em 63,15% dos casos havia relato de convivência com animais e em 18,42% foi referido contato com indivíduos portadores 
de LTA. Dos 19 pacientes diagnosticados, 13 (68,42%) apresentaram a forma cutânea e 6 (31,57%) a forma mucosa. Nenhum dos indivíduos 
com diagnostico de LTA cutânea apresentou achado de lesão mucosa concomitante. 

Conclusão: A LTA constitui uma importante causa de morbidade entre as doenças infecto-parasitárias, mesmo com o avanço do 
conhecimento no que diz respeito aos aspectos diagnóstico e tratamento dessa doença. Observou-se maior incidência da doença em 
indivíduos do sexo masculino como já referido na literatura. A maioria dos casos diagnosticados foi em indivíduos que estiveram fora do DF 
e em contato com animais, que são reservatórios do protozoário causador da doença. Observou-se que dentre os pacientes com LTA, a 
maior parte manifesta a doença na forma cutânea. Pelo exame otorrinolaringológico detalhado, entretanto, estes mesmos pacientes não 
apresentaram lesões nas mucosas oronasofaríngeas. Fomos impulsionados a fazer este estudo tendo em vista que as 2 formas principais 
de manifestação de LTA (cutânea e mucosa) tem tratamentos e prognósticos diferentes. Concluiu-se que não foi possível detectar lesões 
mucosas nos pacientes com formas cutâneas estudados no período de evolução de doença médio de 6 

Palavras-Chave: Leishmaniose cutânea, perfil epidemiológico, manifestações cutâneas 
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Vulnerabilidade entre idosos residentes na Área Metropolitana de Brasília (AMB): uma análise com base 

nos dados do Censo Demográfico 2010 

Leylanne Nayra Figueira de Alencar 
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Orientador (a): MARILIA MIRANDA FORTE GOMES 

Introdução: O Brasil está entre as sociedades que envelhecem mais rapidamente no mundo. Dados do IBGE mostram que, em 1940 foram 
recenseados 1,7 milhões de idosos no Brasil e em 2010, 20,5 milhões, indo de 4,1% para 10,8% da população. Para 2050, estima-se que 
essa proporção seja de aproximadamente 30% (United Nations, 2011). Uma das preocupações que acompanha o aumento de idosos no 
país é atender as suas demandas e compreender melhor a condição de vulnerabilidade desse segmento populacional. Neste contexto, o 
presente trabalho tem como objetivo identificar no Censo Demográfico 2010 indicadores de vulnerabilidade para a população idosa 
residente na Área Metropolitana de Brasília (AMB). 

Metodologia: O presente trabalho se caracteriza como um estudo exploratório que identificará medidas sobre vulnerabilidade da 
população idosa residente na AMB. A pesquisa foi realizada utilizando dados do Censo Demográfico 2010. Os indicadores propostos foram 
baseados em medidas apresentadas em trabalhos desenvolvidos pelo Center for Strategic & International Studies (CSIS). Particularmente, 
foi utilizada a publicação The 2003 Aging Vulnerability Index que apresenta os seguintes grupos de indicadores de vulnerabilidade para 
idosos: Indicadores de responsabilidade pública, Indicadores econômicos, Indicadores de dependência, e, Indicadores de políticas públicas. 
Tendo em vista um maior conhecimento das diferenças intra-urbanas, a AMB foi dividida em quatro regiões, classificadas segundo estratos 
de renda, e os indicadores identificados no Censo 2010 também foram calculados para essas regiões. Para as análises estatísticas dos 
dados, serão utilizados aplicativos estatísticos como Excel, SAS e SPSS. 

Resultados: Ao analisar a renda da população idosa para o conjunto da AMB, verificou-se que 14,2 % dos idosos já se encontram abaixo da 
linha de pobreza. Esse percentual é mais elevado para os municípios goianos. Ao calcular o razão entre a renda de idosos e não idosos, o 
resultado obtido foi 0,095, ou seja, a renda dos idosos equivale a 9,5% da renda dos não idosos. É importante a proporção de idosos que 
moram com seus filhos. Para todas as regiões analisadas, independentemente do estrato de renda, é alta a proporção de idosos viúvos do 
sexo feminino. 

Conclusão: Os resultados apresentados evidenciam que uma quantidade importante de idosos, que residem na AMB, está abaixo da linha 
de pobreza. Essa quantidade é mais expressiva nos municípios goianos limítrofes ao DF. Outro indicador importante de vulnerabilidade é a 
proporção elevada de idosos que moram com os filhos e de idosas viúvas. Vale ressaltar que a maioria dos indicadores propostos na 
publicação The 2003 Aging Vulnerability Index não pode analisada, pois o Censo 2010 não disponibilizava os dados necessários para o seu 
cálculo. Mesmo assim, espera-se que os resultados apresentados neste trabalho possam contribuir para o debate a cerca de indicadores 
sobre vulnerabilidade e para um melhor planejamento de políticas públicas para grupos específicos da população. 
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Cianobactérias e Algas Verdes de Ambientes Lênticos do Parque Nacional Chapada dos Veadeiros, Goiás 
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Introdução: O Parque Nacional Chapada dos Veadeiros (PNCV) localiza-se na região central do Brasil, no Domínio Cerrado. Com base no 
levantamento bibliográfico realizado, notou-se que não há estudos específicos para ambientes lênticos do Parque Nacional Chapada dos 
Veadeiros. Os dados publicados a respeito das comunidades aquáticas do PNCV resumem-se à ictiofauna. Este é o primeiro estudo sobre 
comunidades de algas e cianobactérias realizado em ambientes lênticos da região. A lacuna na informação sobre esses organismos ressalta 
a importância deste trabalho, trazendo informações pioneiras para a região. O objetivo deste trabalho foi realizar o levantamento das 
cianobactérias e algas verdes e caracterizar limnologicamente ambientes lênticos do PNCV. 

Metodologia: O estudo foi realizado na região das Sete Lagoas (14o04’26,3”S, 47o39’40,7”O), complexo de lagoas naturais com 
profundidade inferior a 1,5m localizado às margens do rio Preto (Bacia do Tocantins-Araguaia). Foram realizadas duas coletas, nas estações 
seca (agosto 2012) e chuvosa (março 2013). Foram coletados metafíton e perifíton a partir do espremido de macrófitas aquáticas. As 
amostras foram integradas num único frasco para cada estação, preservadas em formol a 4%, e serão depositadas no Herbário da 
Universidade de Brasília (UB). 

Resultados: As variávies abióticas registradas na seca e na chuva foram, respectivamente: temperatura 24,0 e 26,1 oC; pH 7,00 e 7,57; 
condutividade elétrica 3,20 e 3,70µS/cm; PT 11,0 e 5,0µg/L; NT 16,0 e 6,0µg/L; NO3 12,0 e 2,0 µg/L; NH4 4 e <1µg/L; oxigênio dissolvido 
6,95mg/L (chuva). Os táxons de cianobactérias e algas verdes foram fotografados e as imagens encontram-se organizadas numa iconoteca. 
Foram identificados 87 táxons (38 gêneros), sendo 30 na seca e 74 na chuva; a similaridade entre os dois períodos foi de 39% (Índice de 
Sorensen). Os grupos mais representativos foram Zygnemaphyceae (69 táxons), Chlorophyceae (12) e Cyanobacteria (6). Os gêneros mais 
ricos foram Cosmarium(18), Euastrum(10) e Staurastrum(9).  

 

Conclusão: Os maiores valores para as variáveis de nutrientes no período da seca podem ser atribuídos provavelmente à diminuição do 
volume de água e maior concentração desses nutrientes. Admitindo-se que a lagoa fica em uma unidade de conservação que não possui 
lavouras ou campos de agricultura que podem fazer usos de fertilizantes em suas proximidades, supõe-se que o aumento nas 
concentrações de nutrientes seja um evento natural. O pH foi ligeiramente mais alto do que o usualmente registrado em ambientes 
aquáticos de Cerrado, provavelmente a atividade fotossintética do metafíton contribuiu para estes valores. Destaca-se a presença de 
táxons raros como Croasdalea marthae (Zygnemaphyceae, Desmidiales) e Temnogametum spp. (Zygnemaphyceae, Zygnematales). Entre as 
cianobactérias, destacaram-se táxons heterocitados como Stigonema ocellatum, Scytonema caldarium e Hapalosiphon sp. 

Palavras-Chave:  

Palavras-chave: biodiversidade, Cerrado, ambientes prístinos 
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Investigação de mecanismos de ação de óleo do Cerrado nanoestruturado envolvidos na toxicidade de 

células de câncer de mama, in vitro. 
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Introdução: O pequi (Caryocar brasiliense) pertence à biodiversidade brasileira, tem uso na medicina popular e é fonte de moléculas 
bioativas com ação antioxidante e atenuação da mutação gênica. O óleo de pequi pode ser processado a fim de obtê-lo na forma de 
nanoemulsões (NEs), apresentando vantagens quanto à estabilidade e à administração. A nanotecnologia permite desenvolver 
nanoestruturas carreadoras de compostos antitumorais para minimizar a metabolização da droga após administração, reduzir efeitos 
adversos e aumentar biodisponibilidade em local desejado. Recentemente, nosso grupo de pesquisa mostrou que NEs a base de óleo de 
pequi apresentam toxicidade em células de câncer de mama in vitro, no entanto, os mecanismos de ação envolvidos não foram elucidados. 
O presente estudo tem como objetivo investigar os mecanismos de ação óleo de pequi nanoestruturado na proliferação, ciclo celular, 
fragmentação de DNA, taxa de apoptose e integridade de membrana de células de câncer de mama, in vitro. 

Metodologia: As nanoemulsões NE- (carga de superfície positiva) e NE+ (carga de superfície negativa) foram cedidas pelo Laboratório de 
Nanobiotecnologia (IB/UnB). A linhagem celular utilizada foi a MCF-7 (câncer de mama humano) cultivada em placas de 12 poços (3×104 
células/poço), incubadas com 168 µg/mL de NEs por 72 horas em meio de cultura (37ºC e 5% de CO2). Posteriormente, as células foram 
fixadas com 4% paraformaldeído e coradas com Giemsa para analisar aspecto morfológico. Para determinar a proliferação celular e 
integridade de membrana plasmática, utilizou-se a solução Azul de Tripan 0,4% (em PBS) e contou-se as células em câmara de Neubauer. 
Em função de obter o ciclo celular e a fragmentação de DNA, as células foram incubadas em solução de iodeto de propídio e analisadas por 
citometria de fluxo. Para avaliar a taxa morte celular por apoptose, as células foram incubadas com iodeto de propídio/Anexina V e 
analisadas por citometria de fluxo. Todos os ensaios foram realizados em triplicata. 

Resultados: Os aspectos morfológicos de células tratadas com NE- apresentaram uma retração citoplasmática mais acentuada que o grupo 
NE+.  Os efeitos do óleo de pequi nanoestruturado no ciclo celular em fase G2/M corresponderam a 14,4% no grupo controle, 18,9% no 
grupo NE- e 19,7% em NE+. Observou-se, no ciclo celular, um pequeno aumento de 5% na proporção de células em fase G2 e um 
decréscimo de 5% na taxa de células em fase G1 (p>0,05) dos grupos tratados. A fragmentação de DNA no grupo controle foi 1,2%, no 
grupo NE- 5,1% e no grupo NE+ 7%. A partir do experimento com anexina, observou-se que há uma tendência apoptose, com taxas de 
13,5% para o grupo controle, 51,9% para o grupo NE- e 39,1% para o grupo NE+. Observou-se redução na proliferação celular para NE- e 
NE+. O experimento de integridade de membrana demonstrou que 0,47% e 1,28% das células controle e NE+, respectivamente, 
apresentavam lesão de membrana. A NE- não induziu lesão de membrana. 

Conclusão: As nanoemulsões de pequi são formulações com ação citotóxica às células de câncer de mama. Seus efeitos são observados ao 
influenciar a morfologia e aumentar a proporção de células em fase G2 no ciclo celular. A análise conjunta dos resultados indica que o óleo 
desencadeia morte celular por mecanismo de apoptose. Dessa forma, as nanoemulsões de pequi despontam como um promissor 
tratamento alternativo para o câncer de mama. Outros estudos estão em andamento a fim de investigar a cito-localização do óleo de pequi 
e sua interação com a célula MCF-7. 

Palavras-Chave: Câncer de mama, Óleo de Pequi, Caryocar brasiliense, Nanotecnologia, Ciclo Celular, Apoptose 
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Introdução: O presente trabalho tem por objetivo analisar de que forma a Política de Assistência Social incorpora a transversalidade de 
gênero e raça na execução de suas ações a partir da percepção dos usuários e usuárias do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) 
do Distrito Federal. Apreende-se que as mulheres são historicamente maioria entre o público atendido pela política de assistência social, 
além disso, os usuários e usuárias são predominantemente negros. A discussão referente à transversalidade de gênero e raça/etnia é 
relevante na efetivação da garantia de direitos dos usuários/as da Política de Assistência Social, levando em consideração que as análises 
das ações implementadas contribuem para a reflexão e potencializam o enfrentamento das desigualdades de gênero e raça presentes no 
país. 

Metodologia: Foram adotadas quatro etapas para a realização da pesquisa: 1) Revisão bibliográfica acerca da Política de Assistência Social, 
bem como sobre a transversalidade de gênero e raça. 2) Realização de pesquisa de campo em dois (2) CRAS do Distrito Federal a partir da 
realização de dezenove (19) entrevistas semiestruturadas com usuárias/os do CRAS, constituída por dezessete (17) usuárias e dois (2) 
usuários, 3) Análise dos dados obtidos, 4) Elaboração do Resumo e Relatório Final de pesquisa para compor os Anais e para apresentar no 
Congresso Anual de Iniciação Científica. 

Resultados: Há uma predominância de mulheres no CRAS, sendo que das entrevistadas, treze se autodeclararam negras e quatro se 
declararam brancas. Dos dois homens entrevistados, um se autodeclarou branco e o outro pardo. Todos os/as entrevistados/as 
reconhecem a existência de desigualdades raciais e de gênero, no entanto, somente seis usuárias relataram a vivencia de discriminação 
pela questão de gênero ou por causa da cor da pele. Todos/as afirmaram não serem preconceituosos/as, porém, alguns explicitaram 
valores que perpetuam desigualdades de gênero e raça ao afirmarem que o negro trabalha menos, que o nariz e cabelo do negro não é 
bonito, não questionando o padrão estético predominante, que o cuidado do lar e das crianças devem ser de responsabilidade das 
mulheres. Sobre o papel da mulher, a maioria acredita que a sociedade trata diferente mulheres e homens, no entanto, associaram 
atividades de cuidados do lar e das crianças como responsabilidade da mulher. 

Conclusão: Os dados mostraram que a ideia da mulher-mãe responsável pela participação nas atividades referentes aos serviços 
socioassistenciais e a convivência familiar realizados pelo CRAS é predominante. Ao analisar a questão do preconceito racial, verificou-se 
que ocorre uma invisibilidade  da temática na instituição e que o CRAS não oferta atividades que discuta a temática nem que aborde 
formas de combater tal preconceito. Além disso, não há iniciativas de incentivo à participação de homens em atividades realizadas no 
CRAS.  Por isso, faz-se necessário a discussão das temáticas de gênero e raça, tendo em vista que ocorre a perpetuação de preconceitos de 
gênero e raça, sendo reproduzidos de forma cotidiana pelos próprios/as usuários/as. Ademais, há a necessidade da criação e divulgação de 
programas e atividades que combatam discriminações e, contribuam para a diminuição do preconceito racial e atuem no empoderamento 
das mulheres, que são maioria na Política de Assistência Social. 
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Introdução: O Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) é uma das desordens psiquiátricas que mais afetam indivíduos na 
infância, podendo persistir na fase adulta, caso não seja tratada adequadamente. Pesquisas apontam que tanto fatores genéticos quanto 
ambientais somam-se na etiologia do transtorno, cujos principais sintomas podem ser combinados em três subtipos, a saber: TDAH com (1) 
predomínio de sintomas de desatenção, (2) predomínio de sintomas de hiperatividade/impulsividade e (3) os dois subtipos anteriores 
combinados. O déficit cognitivo próprio de pacientes com TDAH decorre de disfunções na região do córtex pré-frontal que, por sua vez, 
causam atraso ou diminuição nas funções executivas, ocasionando falhas no controle inibitório, na memória de trabalho e no 
reconhecimento e modulação de emoções do indivíduo, dentre outras. O objetivo maior deste trabalho é descrever a atividade cortical, 
relacionada à modulação da memória emocional e à função executiva, de crianças com TDAH. 

Metodologia: A pesquisa será realizada com um grupo de 15 crianças, entre 7 e 12 anos, diagnosticadas com TDAH e um grupo de 15 
crianças, na mesma faixa etária, sem diagnóstico do transtorno. Ambos os grupos serão compostos de voluntários autorizados, pelos pais 
ou responsáveis, a participar do estudo. Os instrumentos utilizados na avaliação dos sujeitos serão: a coleta da história clínica das crianças, 
o questionário de Swanson, Nolan e Pelham – IV (SNAP-IV), o teste de matrizes progressivas para a mensuração da capacidade intelectual 
de Raven (escala espacial e escala geral), o Child Behavior Checklist (Inventário de Comportamentos da Infância e adolescência), o teste 
Stroop de cores e palavras e o teste de reconhecimento espacial com atraso. Ao longo dos testes, o eletroencefalograma (EEG) será 
empregado para mapear a atividade cerebral das crianças. 

Resultados: É crucial mencionar que o presente projeto foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da FEPECS e que, 
devido à grande demora em sua aprovação, ainda está em fase de execução. Até o presente momento, foram realizados: levantamento 
bibliográfico de artigos relacionados ao tema pesquisado, treinos para o manuseio do equipamento de EEG e reuniões científicas para a 
discussão de tópicos e instrumentos de avaliação ligados ao projeto. 

Conclusão: As atividades desenvolvidas têm sido importantes para aprofundar conhecimentos acerca do transtorno e melhor preparar a 
futura coleta de dados, contribuindo, dessa forma, para a execução do projeto. 

Palavras-Chave: TDAH, hiperatividade, desatenção, neurociências, psiquiatria. 

Colaboradores: Lía Margarita Martínez Garrido 

 

  



 

  455   

Vol. 2 

 
Mapeamento das políticas públicas de governo no Brasil 

Lincoln Augusto Santana Telhado 
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Orientador (a): DENILSON BANDEIRA COELHO 

Introdução: A pesquisa dialoga ativamente com as atividades do Grupo de Pesquisa Teorias de Difusão e Análise de Políticas Públicas do 
Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília. O trabalho se traduz na tentativa de construir análises sobre o funcionamento do 
sistema político em termos de produção de políticas públicas, averiguando de que forma os entes federados estão construindo uma rede 
de proteção social estruturada para atender as demandas da sociedade. Deste modo, a pesquisa se debruça sobre os condicionantes 
políticos e institucionais da rede de proteção social brasileira, procurando responder quais os fatores que explicam a difusão de políticas 
públicas nos entes federativos brasileiros a partir da difusão da política de governo Erradicação do Trabalho Infantil (PETI). 

Metodologia: O trabalho foi construído a partir da introdução à literatura de metodologia de coleta de dados, bem como da discussão da 
literatura clássica internacional e brasileira sobre formação de agenda de políticas públicas. Em seguida, foram realizadas análises das 
legislações regulatórias das políticas para orientar a coleta de dados de políticas públicas nas áreas de saúde, saneamento, educação, 
habitação, trabalho, renda e assistência social. Esta coleta permitiu a construção e sistematização do banco de dados da pesquisa. A partir 
da criação e administração do banco de dados, procedeu-se uma analise dos processos de mudança nos sistemas políticos, com a 
finalidade de estudar o comportamento e os condicionantes das agendas políticas. Procurou-se compreender o contexto, as causas e 
estratégias de atores e instituições para analisar que fatores explicam a difusão de políticas públicas no território brasileiro à luz da difusão 
do programa erradicação do trabalho infantil (PETI). 

Resultados: Em um primeiro momento, a análise da difusão do programa social erradicação do trabalho infantil (PETI) pode ser explicada 
tanto através da influência dos determinantes internos, quanto através da influência dos determinantes externos. Isto significa que alguns 
dos fatores básicos inerentes aos municípios, como IDH municipal e taxa de trabalho infantil, tiveram influência na adoção da política pelos 
municípios brasileiros, assim como algumas variáveis ligadas aos aspectos políticos, sobretudo às referentes à competição, ideologia e 
número efetivo de partidos. Do mesmo modo, constatou-se a influência de fatores externos como o impacto das regiões centro-oeste, 
norte e sudeste para a disseminação da política. 

Conclusão: O PETI é uma política de forte impacto social que teve efeito direto na redução da realidade de exclusão social de muitos 
brasileiros. Dado a sua propagação em 3377 municípios, tentou-se verificar em que medida uma política pública desta magnitude gerou 
pressões no sistema político capaz de resultar na sua descentralização em um movimento top-down (o governo federal oferece a política e 
os municípios optam por aderir ou não). Esta primeira análise permitiu verificar que tanto os determinantes internos quanto os 
determinantes externos tiveram influência na propagação da política. De todo modo, estudos futuros com abordagens mais completas e 
com modelos que dispõem de maior poder analítico se fazem necessários para elucidações mais apuradas da dinâmica da influência destes 
e de outros fatores na disseminação da política. 

Palavras-Chave: Políticas públicas, papel das ideias, difusão de políticas, erradicação trabalho infantil, PETI 

Colaboradores: Márcio Correa de Melo, Victor Hugo Barreto de Sena Sampaio, Wislas Dourado Mendes de Souza, Maria Luiza Walter 
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Análise de políticas públicas de equidade de gênero para avaliação da interseção com migração e 

multilinguismo 

Lisandra Christiny Lino Reis 
Unidade Acadêmica: Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução 
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Orientador (a): SUSANA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

Introdução: A busca pela igualdade de gênero é um assunto cada vez mais difundido nos meios sociais. O Plano Nacional de Políticas para 
as Mulheres (PNPM) e convenções internacionais como a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Descriminação contra a 
Mulher (CEDAW) têm papéis imprescindíveis para a construção de políticas públicas de equidade para que um dia se possa alcançar a plena 
igualdade entre os gêneros. Nessas publicações, entretanto, não há referência às mulheres migrantes embora haja cada vez mais uma 
maior inserção delas na sociedade brasileira. Ao fazer uma análise das políticas públicas de equidade de gênero e outra do estatuto do 
estrangeiro nota-se que em ambas não há conexão, desde a disponibilização da PNPM em outros idiomas para acesso dos estrangeiros ou 
qualquer tipo de ponte fazendo ligação entre os dois. 

Metodologia: Fazer uma análise do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (PNPM), as três versões, da Convenção sobre a Eliminação 
de Todas as Formas de Descriminação contra a Mulher (CEDAW), e do Estatuto do estrangeiro e ver se há interseção entre as políticas 
públicas de equidade de gênero e migração. Realizar, também, propostas de interseção para abranger e garantir os direitos das migrantes. 
Fundamentando-se na CEDAW e com base e referência aos estudos sobre gênero e linguagem de Sadiqui e conceito de diglossia de 
Fergurson. 

Resultados: Quando se trata de migração em relação ao PNPM, de todas suas edições, a palavra migrante aparece apenas uma única vez 
na última edição, fazendo referência às migrantes em situação de violência nas fronteiras. O que, de fato, é um início e é importante, 
entretanto não há outras medidas de equidade concernente às migrantes. O PNPM é tampouco disponibilizado em outras línguas 
dificultando o acesso das migrantes ao seu conteúdo. Evidenciando a carência de medidas inclusivas às tais mulheres que por falta de 
incentivo e informação acabam desconhecendo seus direitos e ficam à margem da sociedade. 

Conclusão: Observa-se a necessidade da criação ou ao menos adaptação das políticas públicas de equidade de gênero havendo uma 
relação mais direta às migrantes residentes no Brasil. De acordo com o estatuto do estrangeiro os migrantesque estanciam no Brasil têm os 
mesmos direitos que os brasileiros, entretanto isso não significa que eles tenham necessariamente acesso a tais direitos, principalmente as 
migrantes. Além de elaborar políticas com uma ligação mais direta a elas, é importantedo mesmo modo uma mobilização e 
disponibilização não apenas de conteúdos, mas de atendimentos multilíngues básicos (como em delegacias e hospitais) conjuntamente. 
Assegurando assim o acesso e usufruir plenamente dos direitos, principalmente os que proporcionam uma igualdade maior entre os 
gêneros. 

Palavras-Chave: gênero, equidade, migrantes, politicas públicas, multilinguismo 

Colaboradores: Igor Borges Cunha, Brenda Ribeiro 
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Identificação do nível de conhecimento sobre fatores de risco para o AVC na população de Ceilândia. 

Lislaine Fideski 
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade da Ceilândia 
Instituição: UnB 
Orientador (a): JOSE AIRTON JORGE ALVES 

Introdução: O acidente vascular cerebral (AVC) é definido como uma alteração focal ou global aguda do fluxo sanguíneo encefálico 
manifestando sinais e sintomas com duração superior a 24 horas. As sequelas de AVC são geralmente muito incapacitantes. Atualmente o 
AVC é considerado a maior causa individual de morte e o principal fator de lesão permanente em adultos. Ao se analisar os dados do 
Ministério da Saúde – Sistema de Informações Hospitalares do SUS (2015) percebe que a mortalidade por AVC aumentou 10,2% do período 
de janeiro a abril de 2015 (89 óbitos) em relação ao mesmo período de 2014 (80 óbitos). Como o AVC é de manifestação clínica aguda, 
torna-se imprescindível conhecer os fatores de risco e os sinais e sintomas associados ao desenvolvimento do AVC. Deste modo, 
objetivamos identificar o nível de conhecimento da população leiga em relação aos fatores de risco e dos sinais e sintomas com o intuito de 
instigar ações populacionais de educação continuada. 

Metodologia: Este estudo caracteriza-se como de campo, analítico, prospectivo, com abordagem quantitativa. Não há conflito de 
interesses na divulgação do trabalho. O mesmo foi previamente submetido à análise, e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com 
Seres Humanos (Resolução CNS 196/96). Para coleta de dados foi elaborado um questionário com 3 tipos de questionamentos sobre o 
AVC: (i) perguntas diretas sobre os fatores de risco e os sinais e sintomas do AVC, que nos permitiram identificar o nível de conhecimento 
dos entrevistados. (ii) perguntas referentes à saúde do entrevistado. (iii) perguntas sobre os cuidados imediatos para auxílio a alguém que 
tenha sofrido um AVC.  As entrevistas foram realizadas com a população que transitava pelo centro da Região Administrativa de 
Ceilândia/Distrito Federal e nas proximidades do Hospital Regional de Ceilândia (HRC). Aceitamos para o estudo pessoas residentes não 
apenas em Ceilândia, mas também de cidades do entorno ou de outros Estados. 

Resultados: Em nosso estudo, podemos detectar um grande nível de desconhecimento sobre os fatores de risco (40,7%) e sobre os sinais 
de sintomas (53,7%) de AVC. O nível de conhecimento sobre os fatores de risco associados ao AVC é similar entre mulheres. No entanto, 
em relação aos sinais e sintomas, existe diferença entre os sexos. Homens (44%) e mulheres (62%).  Também foi possível detectar que ao 
apresentarmos os fatores de risco ou sinais e sintomas em uma tabela contendo variados itens, não houve mudança no percentual de 
reconhecimento fatores de risco para AVC (40,8%), nem para os sinais de sintomas (48,2%). Neste teste os participantes deveriam acertar 
pelo menos 4 itens relativos ao AVC. Cefaleia e parestesia foram os sinais e sintomas mais associados com o AVC pelos entrevistados, 
enquanto a hipertensão e hipercolesterolemia foram os fatores de risco mais conhecidos. 

Conclusão: Através deste estudo podemos concluir que o nível de conhecimento sobre os fatores de risco e sinais e sintomas do AVC é 
pequeno na população frequentadora da Região Administrativa de Ceilândia/Distrito Federal. As mulheres apresentaram menor 
conhecimento, mesmo sendo as maiores frequentadoras dos serviços de saúde local. Desta forma, é importante que sejam realizados 
eventos ou programas de orientação e prevenção de AVC nesta população. 

Palavras-Chave: AVC,Fatores de risco,Prevenção 
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Percepção dos profissionais de saúde sobre o aborto no Brasil: uma revisão bibliográfica. 

Lislaine Fideski 
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Orientador (a): ERICA QUINAGLIA SILVA 

Introdução: Martins-Melo et al. (2014) afirmam que devido às leis restritivas, a prática de abortamento inseguro é o que ocasiona a 
principal causa de morbidade e de mortalidade materna. Segundo o Ministério da Saúde (2011), ocorrem mais de um milhão de abortos ao 
ano, sendo uma das principais causas de morte de mulheres no país. Farias e Cavalcanti (2012) asseguram ser direito do ser humano viver 
livre de violência, o que inclui ser tratado de modo humanizado nos serviços de saúde, destacando que o indivíduo deve ter ampla 
acessibilidade ao serviço. Aquino et al. (2012) afirmam que a atenção ao abortamento está longe de atingir o que preconizam as normas 
brasileiras, pois as más práticas realizadas pelos profissionais de saúde ocasionam às mulheres em processo de abortamento sofrimento, 
ansiedade e desconforto, além de potencializar o risco para a saúde. O objetivo deste trabalho é conhecer o modo de tratamento dos 
profissionais para com as mulheres que recorrem ao serviço de abortamento legal. 

Metodologia: A metodologia deste trabalho é qualitativa, tendo sido realizado levantamento de dados por meio de revisão bibliográfica a 
fim de se alcançar o objetivo proposto. 

Resultados: Os principais fatores, apresentados pelos profissionais, que implicam na dificuldade de implantação do atendimento às 
mulheres em situação de abortamento são o desconhecimento da legislação sobre o aborto, o temor de complicações judiciais, a influência 
de valores ético-religiosos e o repúdio ao abortamento (FARIAS, CAVALCANTI, 2012). Assim, muitos profissionais se recusam a participar do 
atendimento, principalmente daquelas que já estão em processo de abortamento incompleto e, quando participam, atuam de modo 
punitivo (SOARES, 2003). As mulheres mais vulneráveis à morbidade e mortalidade são aquelas que possuem dificuldade de acesso aos 
cuidados básicos de saúde e que tendem a recorrer ao uso de medicamentos abortivos ou de medidas de alto risco (LOUREIRO, VIEIRA, 
2004). Um levantamento realizado pelo Ministério da Saúde (2009) sobre as pesquisas feitas no Brasil sobre o aborto no período de 1987 a 
2007 comprova que a ilegalidade não impede a prática e perpetua a desigualdade social. 

Conclusão: Há preconceito dos profissionais de saúde no atendimento às mulheres que estão em processo de abortamento. Assim, em 
2011, foi publicada a cartilha de atenção humanizada ao abortamento a fim de proporcionar a essas mulheres um atendimento integral e 
humanizado. Embora exista um direito do médico de recusa a realizar procedimentos que atentem contra suas convicções pessoais, é 
importante ressaltar que não cabe objeção de consciência quando: da necessidade de realização de aborto por risco de vida da mulher, o 
aborto for juridicamente permitido, na ausência de outro médico que o faça, a mulher puder sofrer danos ou agravos à saúde em razão da 
omissão do profissional, e de complicações derivadas de abortamento inseguro, por se tratar de caso de urgência. É dever do Estado 
manter, nos hospitais públicos, profissionais que não manifestem objeção de consciência e realizem o aborto (BRASIL, 2011). Compete aos 
profissionais atuarem segundo os princípios éticos da beneficência e da justiça. 

Palavras-Chave: Aborto, Aborto legal, Saúde da mulher, Humanização da assistência, Saúde sexual. 
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Desempenho do potencial de fungos apodrecedores de madeiras em ensaios de laboratório 
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Introdução: A resistência natural da madeira à deterioração tem sido entendida como a capacidade, intrínseca de uma determinada 
espécie, de resistir à ação de agentes deterioradores. De maneira geral, essa capacidade das madeiras tem sido relacionada à ação de 
agentes biológicos, mais especificamente aos fungos xilófagos. Os estudos mostram que uma mesma espécie de madeira pode apresentar 
diferentes níveis de resistência dependendo da espécie de fungo considerada. Normalmente, a abordagem dos estudos está centrada no 
comportamento da madeira frente ao ataque dos fungos, esse trabalho propõem uma abordagem diferenciada. Assim, o presente estudo 
teve por objetivo avaliar o potencial de ataque fungico de treze espécies de fungos apodrecedores de madeiras divididos entre as classes 
de podridão branca (pb), parda (pp) e mole (pm), em uma espécie de madeira através de ensaio acelerado de laboratório. 

Metodologia: O estudo foi realizado de acordo com a norma americana ASTM D 2017 (American Society for Testing and Materials). Ele 
consiste na exposição de corpos de prova, de dimensões de 2,5 x 2,5 x 0,9 cm, com a menor dimensão no sentido axial, obtidos do cerne da 
espécie em estudo, Castilla ulei, conhecida por Caucho, à cultura pura de cada um dos treze fungos desenvolvidos em meio de cultura 
apropriada. A exposição foi feita durante um período de 12 semanas, em condições de 25 ? 2 ºC de temperatura e umidade relativa de 70 ? 
5%, para se obter um bom desenvolvimento dos fungos. Após o qual foi determinada a perda percentual de massa provocada pela ação 
dos fungos nessas amostras de madeira. Estes valores foram comparados com valores tabelados que relacionam as perdas de massa 
observadas com as classes de resistência. 

Resultados: Os resultados indicaram que o fungo Phanerochaete crysosporium (pb) apresentou maiores valores de perda de massa, acima 
de 50%, juntamente com Trametes versicolor (pb), Gloeophyllum trabeum (pp), Ganoderma applanatum (pb) e Letinula edodes (pp), 
enquadrando a madeira testada como pouco ou não resistente a esses fungos. Dentro desta categoria enquadraram-se ainda os fungos 
Meruliporia incrassata (pp) e Gloeophyllum striatum (pp), com menor perda de massa. O Pycnoporus sanguíneos (pb) e Bjerkandera 
fumosa (pb) provocaram perda de massa entre 25 - 40%. O Chaetomiun globosium (pm) apresentou uma perda de massa de 15%. Já o 
Schizophyllum communi (pb), Lentinus lepideus (pp) e Coniophora puteana (pp) tiveram um desenvolvimento inferior, com perda de massa 
menor que 10%. No entanto esses resultados podem ser reflexo do desenvolvimento lento desses últimos dois fungos. Além da perda de 
massa, outras observações foram constatadas, como os diferentes aspectos e desenvolvimentos dos fungos. 

Conclusão: A partir desse estudo foi possível observar o potencial de ataque das treze espécies de fungos apodrecedores, bem como seus 
comportamentos distintos em termos de valores de perda de massa para uma mesma espécie de madeira. Adicionalmente, esse estudo 
poderá indicar outras espécies de fungos, de importância econômica para a região do Distrito Federal, além dos fungos comumente 
utilizados nos ensaios de resistência natural em laboratório. 

Palavras-Chave: Castilla ulei, Biodeterioração, Fungos xilófagos, ASTM D 2017, Potencial de Ataque Fungico. 
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Introdução: Fluidos magnéticos ou  ferrofluidos  trata-se de uma suspensão coloidal de partículas ferromagnéticas com dimensões 
nanométricas  dispersas em um fluido carreador. Com características tão singulares, os ferrofluidos são utilizados em diversas aplicações 
como o desenvolvimento de acelerômetros, impressoras, amortecedores e bombas magnéticas. Tendo em vista a vasta gama de aplicações 
destes fluidos e o fato que estudos hidrodinâmicos de fluidos magnéticos ainda são incipientes  torna-se necessária a caracterização desses 
fluidos complexos do pontos de vista reológico e análise microestrutural.  No presente trabalho examina-se tanto ferrofluidos como 
suspensões reológico-magnéticas nas quais os compósitos magnéticos possuem dimensões micrométricas. 

Metodologia: A metodologia adotada consistiu na caracterização de fluidos newtonianos, incluindo água, etilenoglicol, glicerina e óleo 
mineral, bem como fluidos não newtonianos como o ferrofluido EFH3 puro e suspensões magneto-reológicas de compósitos dispersos em 
silicone e óleo mineral. Para caracterização dos fluidos newtonianos utilizou-se viscosímetros padrões  como Canon-Feske e viscosímetro 
de cilindros rotativos, porém os ensaios realizados para os fluidos não newtonianos realizou-se no  Reômetro Anton-Paar MCR 301 com 
controle de automático e software de aquisição e tratamento de dados. O referido equipamento  funciona baseado no princípio de discos 
rotativos, onde cisalha-se as amostras, operando em diversas taxas de cisalhamento. O principal fluido investigado foi o EFH3, ferrofluido a 
base de hidrocarboneto no qual foram dispersas partículas de magnetita  a 11.8%. 

Resultados: Os resultados obtidos mostram que a exposição do fluido a campos magnéticos  provocam um comportamento não 
newtoniano nesses, que sem a presença de campo magnético comportam-se como óleos, apresentando comportamento puramente 
newtoniano. As taxas de cisalhamentos ensaiadas aplicadas variaram desde 50 1/s até  1000 1/s.  Os fluidos magnéticos testados 
apresentaram comportamento magnetoviscoso sob ação de um campo e  efeito pseudoplático com aumento da taxa de cisalhamento.  
Estruturas agregativas nos fluidos formadas pela ação do campo  são rompidas pelo cisalhamento, provocando uma diminuição da 
viscosidade do fluido. Microcompósitos observadas pelo um sistema de microscopia óptica explica o efeito magneto-viscoso do fluido e as 
variações de viscosidade com a taxa de cisalhamento. Uma tixotropia e histerese no comportomanto do fluido é observada durante a 
relaxação magnética das partículas magnetizadas. 

Conclusão: Como  os experimentos  experimentos de reometria  foram analisados diversas medidas de viscosidades em diferentes 
condições de aplicação do campo, taxa de cisalhamento, composição dos fluidos e t empo para fluidos magnéticos. As visualizações 
microscópicas permitiram observar o comportamento microestrutural das partículas magnéticas quando estas foram submetidas a 
situações dinâmicas  variadas. Os fluidos magnéticos ensaiados apresentaram  um efeito pseudoplástico associado com a ruptura das 
cadeias formadas pela ação do campo. Além disso, no processo de demagnetização do fluido por um  longo período de  tempo comparado 
à escala de tempo experimental  verificou-se  os efeitos da relaxação magnética (memória)  das partículas ferromagnéticas   e a  histerese 
do  processo sob  a viscosidade aparente do fluido. 

Palavras-Chave: Reologia, Reômetro, fluidos magnéticos, taxa de cisalhamento, viscosidade aparente. 
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Introdução: O crescente número de cepas de bactérias patogênicas e fungos resistentes aos antibióticos comumente usados é uma grande 
ameaça à saúde pública. Por isso, a busca por novos tipos de agentes antimicrobianos com perfil farmacocinético e toxicológico adequado 
e que sejam ativos contra microrganismos multirresistentes é necessária. Os peptídeos antimicrobianos (PAMs) de anuros são formados 
por 10 a 46 resíduos de aminoácidos e são caracterizados por um notável grau de heterogeneidade molecular. Com poucas exceções, eles 
são catiônicos, relativamente hidrofóbicos e possuem uma propensão a formar uma a-hélice anfipática num solvente que mimetiza a 
membrana plasmática. Sua atuação ocorre de várias formas, mas a permeabilização e rompimento da membrana da célula-alvo é a mais 
frequente. O presente trabalho teve por objetivo a proposição e produção de análogos do PAM pentadactilina com maior potencial 
terapêutico. 

Metodologia: Vários análogos do PAM pentadactilina foram propostos e produzidos por síntese química em sintetizador automático de 
peptídeos empregando-se a química Fmoc. Após a síntese, os análogos obtidos passaram por uma fase de purificação em cromatografia 
líquida de alta eficiência utilizando coluna de fase reversa (RP-HPLC) e os análogos purificados foram avaliados por espectrometria de 
massas. Ensaios biológicos in vitro para avaliação dos efeitos antiproliferativos e citotóxicos dos análogos foram realizados empregando-se 
bactérias e fungos patogênicos. 

Resultados: Diversos análogos do PAM pentadactilina foram propostos após revisão da bibliografia e análises computacionais de sua 
estrutura primária. Tais análogos foram produzidos, em quantidades compatíveis com a realização dos ensaios biológicos propostos, por 
meio de síntese química em fase sólida. Os análogos obtidos foram avaliados por espectrometria de massas, confirmando o sucesso do 
processo de síntese química. Após a realização dos testes de atividade biológica, foi constatada a capacidade antiproliferativa e citotóxica 
de alguns dos análogos produzidos no presente estudo. 

Conclusão: O potencial emprego de análogos de peptídeos antimicrobianos como agentes terapêuticos é um campo em expansão e o 
presente trabalho revelou que análogos do PAM pentadactilina podem apresentar potencial terapêutico de interesse para a indústria 
farmacêutica. 

Palavras-Chave:  

Colaboradores: Aline Barbosa Guimarães, Osmindo Rodrigues Pires Júnior, Wagner Fontes 
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A participação dos usuários no fortalecimento da política de Assistência Social: Um Estudo do CAS -DF 

Lohanne Alves de Oliveira 
Unidade Acadêmica: Departamento de Serviço Social 
Instituição: UnB 
Orientador (a): ANGELA VIEIRA NEVES 

Introdução: GEPEDSS- Grupo de Estudo e Pesquisa sobre Democracia e Serviço Social Docente: Angela Vieira Neves Discente: Lohanne 
Alves. Matrícula : 12/0016281 A pesquisa analisa a participação da sociedade civil no espaço do Conselho de Assistência Social do Distrito 
Federal - CAS-DF. O presente relatório irá tratar de um estudo empírico sobre a representatividade do segmento dos usuários e se sua 
participação é efetiva e se garante e amplia direitos, além de fomentar a participação da sociedade nos instrumentos de Controle Social 
Democrático. 

Metodologia: O método de pesquisa utilizado é o método de pesquisa quanti-qualitativa. foi utilizado instrumentos como: a aplicação de 
entrevistas com a presidente do Conselho, que é conselheira representante dos usuários, e 5 questionários foram aplicados com objetivo 
de traçar o perfil dos conselheiros representantes desse segmento. Além da observação sistemática nas reuniões ordinárias e análise 
documental. 

Resultados: Com a análise até o momento, observa-se que há uma fragilização do CAS-DF do ponto de vista da participação os conselheiros 
do segmento dos usuários. Mas, é importante salientar que, desde o início desde conselho, a participação dos usuários nos interesses 
públicos vem aumentando significativamente e que a representatividade desse segmento no espaço do conselho tem possibilitado grande 
crescimento político aos conselheiros e que as demandas dessa categoria estão sendo ouvidas e atendidas, apesar dos diversos desafios. 

Conclusão: Com base na análise de dados é notório observar que há uma tensão dentro do espaço público do conselho na perspectiva 
ideológica de interesses privados em detrimento de interesses públicos e universais. Assim, o conselho reflete esta tensão decorrente da 
cultura política brasileira com características de autoritarismo, clientelismo e populismo, mas também reflete uma nova cultura da 
participação social e inserção da sociedade civil e dos usuários da política de assistência social nos espaços públicos, sendo de suma 
importância para o  assistente Social na sua inserção e intervenção nos espaços participativos de  controle democráticos. 

Palavras-Chave: Democracia, Serviço social, Direitos sociais, Conselho de Assistência, Sociedade Civil, Usuários, Cultura Política 

Colaboradores: o Grupo GEPEDSS e, em especial, a aluna de Serviço Social, Bruna Rodrigues. 
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Obtenção e caracterização de adsorventes alternativos por meio de ativação térmica e química de lodos 

residuais. 

Loren Mendonça Takaki 
Unidade Acadêmica: Instituto de Química 
Instituição: UnB 
Orientador (a): ANDRESSA REGINA VASQUES MENDONÇA 

Introdução: Apesar da existência de várias alternativas de processos para o tratamento de águas residuárias, não há um processo simples 
capaz de fazer uma adequada mineralização dos efluentes coloridos, devido a sua natureza complexa. A adsorção apresenta-se como um 
método alternativo no tratamento de efluentes contendo corantes. Os materiais residuais têm, recentemente, se tornado um objeto de 
interesse quanto ao seu potencial adsortivo, tais como lodos residuais. Entre estes estudos, destaca-se o desenvolvimento de adsorventes 
por meio de processos como a pirólise e a gaseificação. Assim, o objetivo principal do trabalho é obter adsorventes carbonosos alternativos 
a partir de lodos residuais de estações de tratamento de água e esgoto, podendo estes, ser empregados de forma efetiva ao tratamento de 
efluentes da indústria têxtil. 

Metodologia: Os lodos obtidos da ETA e ETE da CAESB-DF passaram por processo de secagem direta até umidade próxima a 10% em B.U. 
Após secagem, os lodos foram moídos e peneirados. A ativação térmica dos lodos foi feita em mufla em duas temperaturas, 600 e 700 oC, 
seguida da ativação química, feita em batelada, utilizando 1 g de lodo termicamente ativado para 30 mL de solução de ácido acético 1M. As 
amostras foram agitadas em shaker durante 2 horas. Por fim, foram lavadas, filtradas e levadas à estufa à temperatura de 105 °C até 
atingirem peso constante. Com os adsorventes prontos, análises de caracterização foram realizadas, bem como os ensaios cinéticos, onde 
se adicionou 1 g do adsorvente em 100 mL de solução do RR141 (300 mg/L) em erlenmeyers de 200 mL. Controlou-se o pH em 3,8 com a 
adição de ácido acético. O sistema foi agitado por 210 min a 25 oC. Foram colhidas alíquotas de 4 mL em tempos pré-determinados e 
centrifugadas por 20 min. A leitura de cada alíquota foi feita no espectofotômetro. 

Resultados: As curvas cinéticas obtidas demonstram a eficiência da adsorção do RR-141 a 25 oC para todos os adsorventes obtidos. O 
processo com o adsorvente de lodo ETA  removeu 100% da concentração de corante da solução, sem a presença de vermelho visível 
captada pelo espectrofotômetro UV. O processo com o adsorvente de lodo ETE removeu 99,3% de corante, com concentração 
remanescente de 1,97 mg/L.  Apesar dos adsorventes de ETA e ETE apresentarem um alto teor de cinzas, 51% e 41%, respectivamente, os 
adsorventes apresentam desenvolvida estrutura porosa o que facilita o processo adsortivo. Análises de EDS realizadas em MEV apontaram 
alta presença de oxigênio, alumínio, ferro, fósforo e compostos de silício. As análises mostram também que no lodo ETE antes da ativação, 
a quantidade de carbono representava 33% de sua massa, passando para 7% aproximadamente após a ativação. O lodo ETA por sua vez, 
tinha de carbono o equivalente a 22,2% de sua massa, passando para 21,1% de sua massa após a ativação. 

Conclusão: A boa capacidade de remoção de cor dos adsorventes, está ligada à alta presença de íons metálicos, que durante a ativação 
formam óxidos, e quando em solução, íons hidróxidos captam íons positivos para superfície do adsorvente. Esses íons positivos são 
fornecidos pelo meio ácido e acabam atraindo cargas negativas. A superioridade do adsorvente de ETA em relação ao ETE pode ser 
explicada pela maior presença de carbono fixo em sua massa. O carbono fixo possui estrutura cristalina que, durante a gaseificação, pode 
se ligar a heteroátomos como o oxigênio de forma cíclica. Essa ligação forma estruturas chamadas turbostráticas, que se caracterizam por 
serem altamente rígidas, resistirem a altas temperaturas e possuírem baixo nível de organização entre si, favorecendo a formação de 
poros. Portanto, a maior concentração de carbono fixo possibilita ao adsorvente ETA ter maior área superficial e, consequentemente, 
maior capacidade adsortiva em comparação ao adsorvente ETE. 

Palavras-Chave: lodos, adsorventes, adsorção, corante reativo têxtil. 

Colaboradores: LDPQ - Laboratório de Desenvolvimento de Processos Químicos (IQ-UnB) LMC - Laboratório de Materiais e Combustíveis 
(IQ - UnB) 
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COMPETÊNCIAS DOS PROFISSIONAIS DE JORNALISMO: ANÁLISE DO MODELO DE NEGÓCIO E O 

EXERCÍCIO PROFISSIONAL DO JORNALISTA BRASILEIRO 

Lorena Braga de Siqueira 
Unidade Acadêmica: Ciências Sociais - Jornalismo 
Instituição: UCB 
Orientador (a): Ana Carolina Kalume Maranhão 

Introdução: Este trabalho aborda o resultado de estudos realizados a partir de um estudo qualitativo, incluindo uma primeira etapa composta pela análise de referêncial teórico.   
Foi desenvolvido um relatório sobre os desafios dos profissionais de jornalismo, dentro das organizações de comunicação que precisam de novas estratégias que envolvam as 
tecnologias de informação. O estudo avaliou o jornalista de acordo com as componentes oferecidas na graduação e para isso, utilizou o relatório feito pelo Ministério da Educação 
com especialistas da área, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais (2009), se buscou, também, autores que abordavam estratégias para organizações que demandam 
inovação no mercado como Osterwalder (2011, 2012 e 2004), Piemonte (2010) que revitaliza os modelos de negócio, Fitzpatrick(2000), Tapscott (2000 e 1997), Taylor (1966) e 
Timmers (1998) que abordam em suas obras a era digital nas empresas e por fim Takahashi (2000) que  aborda vários âmbitos científicos da inserção da tecnologia como  aliada da 
informação na sociedade atual. 

Metodologia: A metodologia utilizada foi composta pela análise qualitativa, da seguinte forma: 1) realização de leitura a cerca da formação profissional do jornalismo, envolvendo 
desde o ensino na graduação até os que já estavam no mercado de trabalho; 2) leitura de autores que abordam estratégias e modelo de negócios em organizações, sendo que 
com cada leitura foi feito um resumo/relatório das informações necessárias para análise; 3) nesta etapa, foi buscado investigar o envolvimento das TICs na sociedade atual e, 4) 
construção de um relatório com informação de todos os estudos fazendo ligação ao tema do plano de trabalho proposto. 

Resultados: Como resultado, é possivel afirmar que o jornalista profissional aterou suas rotinas de trabalho e principalmente sua relação com a profissão, a partir da utilização das 
TICs no ambiente profissional. O fato que se sobressai a este contexto representa quase um consenso entre aqueles que se dedicam à gestão de organizações, sejam elas públicas 
ou privadas,é que mudar é uma constante na vida dessas instituições, caso desejem  se  manter  íntegras e produzindo benefícios sociais e econômicos, para a sociedade e seus 
empregados. Não tratamos neste trabalho de metodologias ou receitas sobre como mudar no contexto organizacional, ou como empresas podem se furtar a  um período de crise 
que assola a indústria  dos jornais. Até  porque, pelo fato de envolver  pessoas, e estar traduzidas  em um processo de atração, convencimento e conquista, rumo a um futuro 
ainda incerto e desconhecido, as variações aos estímulos à  mudança  organizacional não seriam facilmente medidas por sua complexidade e dificuldade em generalização a 
padrões que pudessem ser aplicáveis a todos os jornais, por exemplo. Neste trabalho de pesquisa entendemos a mudança como um componente  

indispensável à construção de novos cenários e parte intrínseca de um ambiente que visa obter algum tipo de melhoria na vida da organização e dos indivíduos que dela fazem  

parte. Para isso, lançamos um olhar sobre o jornalista brasileiro como um dos agentes do processo decisório, responsável pelo exercício de novas competências em suas  

práticas profissionais. E as Tecnologias da Comunicação e Informação ocupam, sem  dúvida, lugar central quando o assunto é a atuação profissional em um cenário de mudança.  
Seu uso está relacionado  à maneira pela qual tal aparato tecnológico pode ser mobilizado no apoio a metas de desenvolvimento, particularmente aquelas relacionadas ao 
desenvolvimento social, político e econômico. 

Conclusão: No processo de conhecimento a respeito do tema do plano de trabalho, se pode obter maior conhecimento sobre os desafios a serem enfrentados nas organizações de 
comunicação diante das inserções tecnológicas e sobre como o profissional de jornalismo desenvolve seu trabalho dentro desse mercado digital atual. Com os estudos, também, 
foi possível pensar nas alterações que devem ser feitas para acompanhar o mercado digital, sendo direcionado não só para a empresa como para os próprios profissionais da área 
de comunicação, principalmente os de análise da pesquisa que são os jornalistas que devem nesse processo procurar aproveitar as infinitas possibilidades que a tecnologia oferece 
para essa área. Recorremos a um referencial teórico que trata de conceitos sobre mudanças estruturais e mudança organizacional, por entendermos que  estes conceitos  nos 
auxiliaria na compreensão de um momento de mutação profunda em que vive a indústria jornalística. Brin, Charron e Bonville (2004) foram os autores que trataram das mudanças 
estruturais no jornalismo, recorrendo ao conceito de paradigma presente na obra de Thomas Khun e a noção de Tipo Ideal de Weber (1965). 

E foi  pelo entendimento das transformações nas práticas profissionais com as metamorfoses do exercício de competências pelo jornalista brasileiro,  desde  a inserção  

das TICs,  que constatamos que as mesmas não são  um motor de transformações por si só, mas um novo espaço e,eventualmente,  um acelerador destas transformações.  

É possível afirmar que as tendências apontadas pela percepção dos profissionais que fizeram parte da amostra coletada levam à  confirmação de que a mudança no  

modelo de negócio, a partir da convergência  tecnológica e dos investimentos em  infra-estrutura  em Tecnologia da Informação, oferta de novos produtos, e a busca pela  

redução dos custos finais dos  produtos oferecidos pela indústria jornalística, confirmam a hipótese de metamorfose da profissão e enfatizam a necessidade de jornalistas com  

conhecimentos tecnológicos. 

Concluindo, consideramos oportuno reafirmar nossa crença na importância desta via de análise do modelo organizacional de atuação do jornalista na contemporaneidade  

e  o conhecimento sobre as  competências desempenhadas por este profissional como forma de possibilitar um maior domínio sobre critérios de formação do egresso, com  

vistas à ampliação da capacidade de inserção do mesmo no mercado de trabalho. 

Palavras-Chave: Jornalista brasileiro. Estratégia. Rotinas Produtivas. Tecnologias da Informação e Comunicação. 

Colaboradores: Professora Doutora Daniela Fávaro Garrossini, Professor Doutor Luís Fernando Ramos Molinaro e Professora Doutora Ana Carolina Kalume Maranhão. Todos da 
Universidade de Brasília. 
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Necessidades de tratamento de uma coorte de crianças portadoras de MIH 

Lorena Bravim Rinco Israel 
Unidade Acadêmica: Departamento de Odontologia 
Instituição: UnB 
Orientador (a): SORAYA COELHO LEAL 

Introdução: A hipomineralização molar-incisivo (MIH) é definida como um defeito dentário de desenvolvimento que envolve a 
hipomineralização dos primeiros molares permanentes frequentemente associada a incisivos permanentes. Estudos relatam que crianças 
com MIH necessitam de muito mais tratamento dentário que crianças não afetadas. Os molares afetados geralmente requerem 
tratamentos invasivos e frequentemente são difíceis de serem restaurados adequadamente. O objetivo desse trabalho foi comparar a 
necessidade de tratamento de dentes afetados ou não pela MIH numa coorte de crianças portadoras de MIH em dois períodos de 
seguimento (2013 e 2014) 

Metodologia: Para se determinar a necessidade de tratamento foram avaliadas as fichas clínicas de 114 escolares entre 7 e 11 anos de 
idade da região do Paranoá-DF que foram diagnosticadas previamente como portadores de MIH seguindo critério da Academia Europeia 
de Odontopediatria. Informações referentes à presença de cárie dentária (critério da Organização Mundial de Saúde - OMS), opacidades 
demarcadas, quebra pós-eruptiva do esmalte e restaurações atípicas foram coletadas de todos os primeiros molares e incisivos centrais e 
laterais permanentes. Foram consideradas como necessidade de tratamento futuro a presença do componente cariado do critério da OMS 
e história de necessidade de tratamento prévia, a presença de restaurações, incluindo as atípicas em dentes com e sem MIH. Foram 
realizadas estatísticas descritivas em relação às porcentagens de necessidade de tratamento entre os dois grupos. De forma a comparar se 
houve diferença entre a necessidade de tratamento, foi realizado o teste qui-quadrado 

Resultados: Foram avaliadas 114 escolares, 52 meninos e 62 meninas, com média de idade de 7,29±1,35. Em 2013, foram avaliados 1131 
dentes, dos quais 55 com MIH (17,2%) e 4 (0,5%) sem MIH apresentaram necessidade de tratamento (p=0,0001). Essa necessidade foi 
ainda maior para o ano de 2014, já que 105 (28,1%) dos dentes com MIH e 7 (0,8%) dos sem MIH (p=0,0001) apresentaram necessidade de 
tratamento. O OR de um dente afetado por MIH apresentar necessidade de tratamento em relação a um dente sem MIH foi de 41,9 e 51,3 
para os anos de 2013 e 2014, respectivamente. 

Conclusão: Dentes afetados por MIH apresentaram maior necessidade de tratamento em ambos os períodos de seguimento. Ao longo do 
tempo, foi observado aumento da necessidade de tratamento para ambos os grupos, porém este aumento foi muito mais evidente para os 
dentes com MIH. A presença de MIH foi considerada como um fator de risco para a presença de cárie. 

Palavras-Chave: Cárie dentária, hipomineralização molar-incisivo, defeitos de esmalte, criança 
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Análise de controle inibitório verbal no desempenho de jovens no teste de Stroop com neuromodulação 

pela estimulação transcraniana por corrente direta (tDCS) 

Lorena da Silva Rosa 
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Instituição: UnB 
Orientador (a): MARIA CLOTILDE HENRIQUES TAVARES 

Introdução: As funções executivas relacionam-se com a atividade do lobo frontal, principalmente, o córtex pré-frontal (CPF) e são 
responsáveis por vários processos cognitivos complexos. Para esse projeto, o controle inibitório e a flexibilidade cognitiva são os 
componentes das funções executivas mais importantes.  O controle inibitório é caracterizado por inibir ações a respostas para 
determinados estímulos e a flexibilidade cognitiva por permitir ao indivíduo adaptar respostas e estratégias ao se deparar com condições 
novas e inesperadas no ambiente. A neuromodulação realizada pela técnica de estimulação transcraniana por corrente contínua (tDCS) 
permite interferir no desempenho dos sujeitos afim de aprimorá-lo ou prejudicá-lo. O objetivo do presente estudo foi avaliar o controle 
inibitório verbal e a flexibilidade cognitiva através do teste de Stroop com base no desempenho comportamental de jovens e na 
neuromodulação por tDCS. 

Metodologia: Participaram do estudo 17 jovens universitários da UnB (10M, média de idade±EP: 21,6±0,5), tricromatas (avaliados pelo 
teste de Ishihara), destros e hígidos. Os sujeitos participaram de duas sessões: uma sessão real em que havia a aplicação da tDCS do tipo 
catódica no CPF dorsolateral esquerdo com a intenção de inibir o desempenho dos sujeitos no teste (1 mA por 20 minutos), e uma sessão 
simulada. O teste de Stroop foi dividido em três etapas, cada uma com 32 tentativas: etapa congruente (SC) no qual a cor da palavra é a 
mesma que o nome da cor, etapa incongruente (SI), no qual essas duas variáveis são diferentes e etapa de semelhança fonética (SSF) no 
qual a palavra se assemelha foneticamente com a cor da palavra. Os arquivos do teste de Stroop foram gerados pelo programa PEBL e a 
sua realização e tempo de reação foram filmados e gravados, permitindo a análise do tempo de resposta por um programa de edição de 
vídeo, segundo método desenvolvido no laboratório. 

Resultados: Uma ANOVA bifatorial para os fatores neuromodulação e gênero (post hoc: testes t com ajuste de Bonferroni) demonstrou 
efeito de etapa para todos os parâmetros (acertos: F(2,96)=11,428 p<0,001, erros: F(2,96)=6,183 p<0,01, erros de omissão: F(2,96)=11,517 
p<0,001, TR: F(2,96)=20,185 p<0,001). Não foi encontrado efeito de neuromodulação ou interação significativa esse fator e etapa para 
nenhum dos parâmetros. O número de acertos foi maior em SC quando comparado a SI (p<0,001) e SSF (p<0,05). O número de erros foi 
significativamente menor em SC quando comparado a SI (p<0,001) e a SSF (p<0,05). O número de erros de omissão foi significativamente 
maior em SI quando comparado a SC (p<0,001) e a SSF (p=0,001). Considerando os resultados das sessões separadamente, apenas na 
sessão real o número de erros de omissão em SI foi maior que em SSF (p<0,01). Em relação ao tempo de reação, os sujeitos responderam 
mais rapidamente na etapa SC quando comparado à SI (p<0,001) e à SSF (p<0,001). 

Conclusão: Os resultados indicaram que houve o efeito de Stroop para todos os parâmetros na sessão real e na simulada. O maior número 
de erros, de erros de omissão e TRs mais lentos nas etapas SSF e SI indicam maior demanda do controle inibitório e da flexibilidade 
cognitiva nessas etapas. Apenas na sessão real houve um número maior de erros de omissão em SI, ou seja, os sujeitos não conseguiram 
nomear a cor da palavra em mais tentativas sob o efeito da tDCS, apesar de a neuromodulação não ter tido efeito significativo no 
desempenho. Na literatura também não foi descrito o efeito da neuromodulação do tipo anódica do CPF dorsolateral sobre o desempenho 
cognitivo. Isto sugere a realização de novas investigações, pois a compreensão da influência da neuromodulação sobre o comportamento 
verbal é importante para o entendimento das bases neurais do controle inibitório. Além disso, a tDCS tem um potencial terapêutico para 
desordens inibitórias o que justifica um maior número de estudos sobre a técnica. 

Palavras-Chave: Controle inibitório, Flexibilidade cognitiva, Funções executivas, Neuromodulação, tDCS, teste de Stroop. 

Colaboradores: Joaquim Pereira Brasil-Neto, Soraya Lage de Sá, Corina Satler, Ana Garcia. 
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A influência de fatores contextuais sobre a funcionalidade em indivíduos com Esclerose Múltipla 
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Introdução: A Esclerose Múltipla (EM) é uma doença desmielinizante do sistema nervoso central, que apresenta diversos sinais e sintomas 
neurológicos motores e sensoriais, que podem influenciar sobre a percepção de qualidade de vida destes indivíduos. Os estudos têm 
sugerido o uso da Escala de Determinação Funcional da Qualidade de Vida em EM (DEFU) para a avaliação da percepção da qualidade de 
vida destes indivíduos. Esta escala permite a avaliação de fatores contextuais, incluindo fatores pessoais (estado emocional e satisfação 
pessoal) e ambientais (situação social e familiar), que, de acordo com a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e 
Saúde (CIF) podem interferir sobre a capacidade funcional. Desta maneira, o objetivo deste estudo foi avaliar a relação entre índice de 
funcionalidade e a percepção de qualidade de vida de indivíduos com EM, além de descrever as dificuldades relacionadas ao uso desta 
escala na prática clínica. 

Metodologia: Trata-se de um estudo observacional transversal. Foram recrutados indivíduos com EM, sem alteração cognitiva, que 
conseguiam se locomover até o local de avaliação. Para avaliar o índice de incapacidade foi utilizada a Escala Expandida do Estado de 
Incapacidade de Kurtzke (EDSS) e a percepção de qualidade de vida foi avaliada pela DEFU. A EDSS é um método que permite qualificar as 
incapacidades ocorridas durante a evolução da EM ao logo do tempo, a partir da avaliação do comprometimento de estruturas e funções 
específicas, incluindo funções piramidais, cerebelares, do tronco cerebral, funções sensitivas, vesicais, intestinais, visuais, mentais, dentre 
outras. A DEFU é uma escala composta por 7 domínios, incluindo mobilidade, sintomas, estado emocional, satisfação pessoal, pensamento 
e fadiga, situação social e familiar, entre outros. Para a análise dos dados foi realizada estatística descritiva das variáveis clínico-
demográficas e das variáveis de desfecho do estudo. 

Resultados: Participaram 14 indivíduos com EM (12 mulheres), com idade entre 24 e 56 anos, sendo que 5 utilizavam cadeira de rodas para 
locomoção e 9 tinham marcha independente. A partir da análise dos resultados, pode-se identificar que não existe uma correlação (r= - 
0,20, p=0,24) entre DEFU e EDSS, ou seja, a qualidade de vida de indivíduos com EM pode estar relacionada a fatores ambientais e 
subjetivos do indivíduo e não necessariamente relacionada aos aspectos relativos à doença. Além disso, ao se aplicar a DEFU, pode-se 
observar que a maioria dos indivíduos manifestavam tristeza e choro principalmente durante o questionamento dos itens presentes no 
domínio estado emocional, que incluem perguntas como: estou triste, sinto-me inútil, estou deprimido por causa da minha situação, 
questões que estão mais relacionadas a fatores subjetivos e pessoais do indivíduo. Os principais domínios que interferem sobre a 
percepção geral de qualidade de vida, são relacionados aos fatores pessoais e ambientais. 

Conclusão: A partir da análise dos dados, é possível sugerir que a DEFU, apesar de ser uma escala comumente descrita na literatura por 
apresentar alta confiabilidade e validade adequada, não se correlaciona com o índice de incapacidade relacionado à EM. Isso pode ocorrer 
devido ao fato que sinais e sintomas específicos não necessariamente repercutem sobre a percepção de qualidade de vida principalmente 
em indivíduos com doenças crônicas. Além disso, a DEFU apresenta limitações relacionadas ao uso, que podem comprometer a sua 
aplicação em ambiente clínico. Estudos recentes devem ser realizados com o objetivo de identificar novos instrumentos de avaliação 
relacionados à percepção de qualidade de vida. 

Palavras-Chave: Esclerose múltipla, qualidade de vida, DEFU, EDSS, CIF. 
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Introdução: O presente trabalho buscou analisar até que ponto é possível falar de racionalismo na filosofia de David Hume. Por um lado, 
Hume defende que o conhecimento humano se origine na experiência, sendo portanto falibilista, ou seja, pode-se ter dúvidas acerca do 
conhecimento originado na empiria. No entanto, por outro lado, Hume não negou a possibilidade de um conhecimento, mesmo com base 
na experiência, por ser seguro.  Esse conhecimento seguro e certo (intuitivo e demonstrativo), expressa-se na matemática. 

Metodologia: Tendo isso como premissa, a pesquisa desenvolveu-se no sentido de analisar essa diferença importante. No entanto, para 
que fosse possível falar acerca da problematização do racionalismo em David Hume, foi necessária a leitura de obras importantes para 
abordar o tema em questão. Além das principais obras do filósofo escocês – Tratado da Natureza Humana e Investigação acerca do 
Entendimento Humano, foi realizada a leitura das Meditações da Filosofia Primeira de René Descartes, Ensaio acerca do Entendimento 
Humano de John Locke e de partes selecionadas do Cambridge Companion to Hume de D.F. Norton. 

Resultados: As obras citadas foram necessárias para que fosse possível falar do problema do conhecimento humano em Hume e, abordar 
de forma sucinta a herança cartesiana e a influência da teoria de Berkeley e Locke sobre o pensamento do autor, para assim, compreender 
o status da matemática enquanto conhecimento. Abordou-se questões importantes em Hume, como o ceticismo no autor e a possibilidade 
de falar do racionalismo na filosofia da ciência de Hume. Concluiu-se que, de fato, pode-se falar de um elemento a priori na filosofia de 
Hume e, este estaria fundamentado na matemática. Estes fundamentos estão estabelecidos no Princípio de Não-contradição, que para 
Hume nos coloca a impossibilidade de negar o conhecimento matemático. A pesquisa explanou os pontos principais que levaram aos 
argumentos decisivos para a relevância da teoria do conhecimento em Hume, seguindo os caminhos da filosofia da ciência. 

Conclusão: Os fundamentos da filosofia da ciência humiana, particularmente o que se poderia chamar de uma filosofia da matemática, e 
seus vínculos com uma teoria do conhecimento, admite a tese não somente de racionalismo mas também de algum apriorismo na filosofia 
de David Hume, ao contrário do que admitem muitos autores ao exporem apenas um Hume cético. 
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Introdução: Nosso projeto consiste na traduc¸a~o ine´dita do ensaio Commentaire pour servir à la construction de la machine à explorer le 
temps [Commentario para servir á construcção da machina de explorar o tempo], do escritor france^s Alfred Jarry [1883-1907], num 
registro de li´ngua portuguesa que remetesse ao final do se´culo XIX, dentro do que chamamos de uma traduc¸a~o retro-temporal. 

Metodologia: Nossa metodologia baseou-se na leitura da bibliografia cri´tica sobre a obra de Alfred Jarry, sobretudo nos estudos de 
Maurice Blanchot acerca da traduc¸a~o como jogo da diferenc¸a, o que nos permitiu vislumbrar uma traduc¸a~o em registro da li´ngua 
portuguesa do se´culo XIX, ou seja, contempora^nea da publicac¸a~o de Jarry. 

Resultados: Temos como resultado a traduc¸a~o do ensaio Commentario para servir á construcção da machina de explorar o tempo, de 
Alfred Jarry e seus respectivos comenta´rios cri´ticos. 

Conclusão: O trabalho de pesquisa e traduc¸a~o da Pataphysica de Alfred Jarry nos tem ajudado no entendimento da retrotemporalidade, 
ou seja, da traduc¸a~o em registros antigos, bem como da pro´pria traduc¸a~o litera´ria, que consiste na recriac¸a~o de textos para a 
li´ngua portuguesa. Além do mais, a pesquisa nos permitiu nos exercitar em linguagens outras, como a da matemática que permeia todo o 
ensaio traduzido em questão. 
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Introdução: A aluna Lorena não é mais aluna de IC. 

Metodologia: A aluna Lorena não é mais aluna de IC. 

Resultados: A aluna Lorena não é mais aluna de IC. 

Conclusão: A aluna Lorena não é mais aluna de IC. 

Palavras-Chave: A aluna Lorena não é mais aluna de IC. 
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Introdução: A hipertensão arterial sistêmica representa a doença de maior fator de risco ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares. 
Complicações podem ser decorrentes de um controle inadequado da pressão arterial, sendo um dos principais determinantes para isto a 
baixa adesão ao tratamento. Desta forma, deve-se estimular estratégias que aumentem a adesão à medicação nesta população. O objetivo 
deste estudo foi realizar uma revisão sistemática a fim de identificar intervenções destinadas a aumentar a adesão à medicação de 
pacientes hipertensos, buscando avaliar o devido impacto no controle da pressão arterial e verificar sua aplicabilidade na atenção básica. 

Metodologia: Realizou-se uma busca de estudos epidemiológicos utilizando-se descritores em inglês relacionados à hipertensão, 
intervenção e adesão à medicação na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), em que estão inseridas bases de dados como LILACS, IBECS, 
MEDLINE, Biblioteca Cochrane, SCIELO. Em seguida, excluíram-se os trabalhos repetidos. Posteriormente, foram analisados os títulos e 
resumos por dois pesquisadores, sendo incluídos aqueles em que houve concordância de inclusão ou aqueles que em caso de 
discordâncias foi decidida a inclusão em um evento de consenso com um terceiro avaliador.  Na próxima etapa, fez-se uma leitura 
completa dos textos obedecendo a critérios de inclusão. Os artigos selecionados após tais etapas foram incluídos na revisão para extrair-se 
as informações subsequentes. 

Resultados: Foram inicialmente identificados 4926 trabalhos, sendo analisados 1073 títulos, 167 resumos e 89 textos completos. Destes, 
26 estudos foram incluídos, distribuídos principalmente como ensaios clínicos randomizados, e ainda, estudos pré e pós intervenção, 
estudos quase-experimentais e estudo clínico não randomizado realizados entre os anos de 2000 e 2014 em 11 países distintos. Estes 
investigaram evidências relacionadas a métodos específicos para aferir resultados sobre a adesão ao tratamento da hipertensão em um 
total de 5862 pacientes. O tempo de intervenção variou de 3 a 36 meses. As estratégias estavam relacionadas principalmente: ao 
acompanhamento terapêutico por profissionais de saúde ou membros da família do paciente e às ações educativas. Observou-se que 
dentre as intervenções adotadas, aumentaram a adesão significativamente em 20 de 26 estudos. 

Conclusão: A maioria das estratégias identificadas se mostrou efetiva em melhorar a adesão ao tratamento para o controle da pressão 
arterial em pacientes hipertensos. Percebe-se que intervenções nas quais o paciente recebe um acompanhamento terapêutico permite o 
aconselhamento de medidas farmacológicas ou não farmacológicas visando alcançar a adesão adequada e efetividade no tratamento, 
sendo, portanto, passíveis de reprodutibilidade na atenção básica. No entanto, requerer-se o aprofundamento de estudos que analisem a 
comparação entre as diferentes intervenções disponíveis visando à redução de morbidade e mortalidade relacionada à referida doença. 

Palavras-Chave: revisão sistemática, hipertensão arterial sistêmica, intervenção, adesão, atenção básica. 
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Introdução: Os ditiocarbazatos são ligantes bioativos com grande potencial farmacológico, tais como atividade antifungicida, antibiótica, 
anticancerígena e inseticida. A habilidade dos ditiocarbazatos de formarem quelatos traz estabilidade ao complexo formado, tornando-se 
interessante o estudo com esse tipo de ligante. O cobre e o zinco são elementos essenciais à vida de vários organismos, nos seres humanos 
o cobre participa no processo de fixação de ferro na hemoglobina e em outros organismos é responsável pelo transporte de oxigênio nas 
hemocianinas cuprosas. O zinco participa do metabolismo de proteínas e ácidos nucléicos no corpo humano. A atividade biológica dos 
ditiocarbazatos é potencializada quando complexado a esses metais. 

Metodologia: O reagente de partida do ligante foi preparado em uma série de reações realizadas em banho de gelo. O ligante 
ditiocarbazato foi preparado por reação de condensação do reagente de partida com a 2-acetilpiridina. Para a síntese dos complexos, 
foram feitas reações com o ligante variando-se os sais derivados de Cu(II) e Zn(II), a temperatura, o solvente e o tempo de reação. A 
caracterização do complexo obtido foi feita por difração de raios-x de monocristal e espectroscopia no infravermelho e ultravioleta. 

Resultados: Obteve-se um complexo inédito de Zn(II) com ditiocarbazato e sua estrutura cristalina e molecular foi elucidada por difração 
de raios X de monocristal, o qual pertence ao sistema cristalino monoclínico. O átomo central está coordenado a duas moléculas do ligante 
ditiocarbazato, cada uma atuando de forma tridentada inferindo dessa forma à estrutura do complexo uma geometria octaédrica 
distorcida. O ligante de fato atuou como agente quelante estabilizando o íon Zn(II) e formando o complexo. Ao comparar o espectro de 
infravermelho do ligante não coordenado com o espectro do complexo, observa-se que houve de fato a complexação devido às mudanças 
nos valores de número de onda de alguns sinais que correspondem aos modos vibracionais de alguns grupos funcionais presentes no 
ligante. Da mesma maneira, os espectros do ligante e do complexo no UV-vis, confirmam que o ligante coordenou-se ao Zn(II), pois nota-se 
que ocorreu um deslocamento da banda de absorção do ligante para um comprimento de on 

Conclusão: A difração de raios X de monocristal foi de extrema importância para elucidar a estrutura do complexo e confirmar que de fato, 
metais como o Zn(II) e o Cu(II) tendem a formar complexos estáveis com ligantes bioativos quelantes, afirmando a importância de se 
estudar tais complexos e seus potenciais farmacológicos. 

Palavras-Chave: Difração de raios X de monocristal, complexos de Cu(II) e Zn(II), ditiocarbazatos. 
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Introdução: As projeções de elevação da demanda por bioenergia têm sido objeto de grande interesse nos últimos anos, pois sua utilização 
contribui para reduzir a emissão de gases ligados ao efeito estuda e, portanto, para a mitigação do aquecimento global. Considerando-se 
apenas o Brasil, há previsão de crescimento de 45% da demanda por etanol até 2020. Uma alternativa, imprescindível, para o atendimento 
desse aumento é a produção de etanol de segunda geração.   A importância da produção de etanol a partir de materiais lignocelulósicos 
decorre da possibilidade de se utilizar matérias-primas de baixo custo, tais como resíduos agroindustriais e urbanos tornando-se possível 
aumentar a produção de etanol sem aumentar a área plantada. Nesse sentido, esse trabalho propõe o desenvolvimento de novas 
tecnologias para a produção de etanol de segunda geração, utilizando um derivado da celulose obtido de guimbas de cigarro como matéria 
prima e catalisadores sólidos ácidos a base de alumina e zircônio. 

Metodologia: Inicialmente os catalisadores foram sintetizados e caracterizados. Em seguida, visando à produção de etanol, foram 
realizados testes de hidrólise com os catalisadores produzidos.   A zircônia sulfatada (SZr) foi sintetizada por método seco descrito por Sun 
et al. (2005). Enquanto os catalisadores (TiO2)2(Al2O3)4 e (ZrO2)0,3(Al2O3)5 foram produzidos pelo método de coprecipitação a partir das 
soluções aquosas de sais desejados do material, de acordo com a metodologia descrita por Quirino (2006).  Os catalisadores foram 
caracterizados por meio das seguintes análises: adsorção/dessorção de N2, difratometria de Raios X, espectroscopia na região do 
infravermelho (FTIR), termogravimetria (TG) e termogravimetria diferencial (DTG).  Os ensaios catalíticos de hidrólise foram realizados em 
um reator Parr de 100ml equipado com um agitador mecânico e controle de temperatura. Diferentes parâmetros de reação foram testados 
tais como temperatura, tempo e quantidade de catalisador. 

Resultados: Os resultados obtidos para a adsorção/dessorção de N2 mostraram que todos os catalisadores apresentaram isotermas do 
tipo IV que caracteriza a formação de sólidos mesoporosos.   As análises por difratometria de Raio x das aluminas apresentaram picos 
característicos da ?-alumina comprovando a dopagem e a da zircônia sulfatada mostrou a predominância da fase tetragonal.   Os espectros 
de FTIR dos sólidos a base de alumina apresentaram bandas atribuídas às ligações metal-oxigênio. Já o da SZr mostrou a presença de 
bandas atribuída à ligação Zr-O.  As curvas de DTG dos catalisadores apresentaram, em especial, vales de perda de massa correspondestes 
a decomposição de grupos SO42- em SO3. Além disso, a análise termogravimétrica da SZr apresentou perdas referente ao grupo sulfato.  
As reações que apresentaram maiores rendimentos de glicose foram feites com as seguintes condições: 1h30min, 150°C, razão volumétrica 
acetona/água destilada de 1:1, 1g de acetado de celulose e 0,1g de catalisad 

Conclusão: Estudos por Raios X e adsorção/dessorção de N2 mostraram que a alumina, após o processo de dopagem, apresenta um 
aumento na área superficial e uma diminuição da sua cristalinidade. Para a zircônia sulfatada, o estudo por Raios X mostrou que a mesma 
apresentou majoritariamente fase tetragonal.    Os sólidos formados a base de óxidos mistos de Ti, Zr e Al apresentaram conversões 
inferiores à da zircônia sulfatada e essa diferença pode ser atribuição a forma cristalina desse catalisador. A formação da fase tetragonal 
está diretamente ligada a presença de dois tipos diferentes de sítios ácidos - Lewis e Bronsted – contribuindo para o aumento da acidez 
desse sólido. 
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Introdução: O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro, possui um número muito alto de espécies endêmicas e é considerado a savana 
mais rica em diversidade. Diante de muitas perturbações que ocorrem no ambiente, se ver a importância de serem estudadas as espécies 
ocorrentes no bioma, principalmente o estudo de sementes.  A semente é o principal meio para a reprodução da maioria das espécies 
lenhosas, e suas características morfológicas externas, por não variarem com as condições ambientais, são importantes para auxiliar a 
identificação da família, gênero e espécie, além de o seu conhecimento poder auxiliar os estudos de germinação e armazenamento e os 
métodos de cultivo (GROTH, 1985, AMORIM et al., 1997). O Brasil possui grande número de espécies arbóreas, mas há pouca informação 
sobre a produção de suas sementes. O gonçalo-alves (Astronium fraxinifolium), espécie da família Anarcadeaceae, possui grande 
importância econômica, produzindo madeira de excelente qualidade, muito usada na construção c 

Metodologia: Foram coletadas sementes Astronium fraxinifolium. As sementes foram analisadas pelo método em duas diferentes 
condições: i)sementes sem preparo e ii) sementes preparadas com reativação metabólica- hidratação por 24 horas a uma temperatura 
constante de 25ºC. Para cada uma dessas condições foram aplicados dois métodos: 1)Método individual e 2)Método massal. Para cada 
método foram analisadas 10 repetições onde cada repetição tinha 10 unidades de sementes, totalizando 100 sementes por método para 
cada condição.  Totalizando 400 sementes. Após estes procedimento foi medido o pH do exsudato presente na solução de embebição com 
o auxílio de um pHmetro de bancada. Após as análises de pH as sementes foram postas para germinar em rolos de papel filtro que foram 
acondicionados em sacolas plásticas e depositados em câmara de germinação calibrada para 25 ºC, com fotoperíodo de 12 horas. O critério 
botânico adotado para verificação da germinação considerou germinada a semente cuja radícula apresento 

Resultados: As sementes sem preparo, pelo método individual tiveram 60 sementes germinadas, contra 69 germinadas das com preparo, e 
as do método massal foram 54 germinadas sem preparo, contra 64 com preparo.  Isso representou com os dois métodos juntos, um total 
de 57% de germinação das que não receberam o preparo, contra 66,5% de germinadas das que receberam o tratamento. A análise de 
variância aplicada nos valores de pH do exsudato e da germinação demonstrou que não houve diferença significativa entre os métodos 
(com e sem tratamento). Ainda mais, através dos testes de Bartlet e Lilliefors verificou-se que os dados têm variâncias homogêneas e estão 
sob distribuição normal ao nível de 1%, assim pode-se realizar a ANOVA com os dados originais, não necessitando de transformação. Ou 
seja, não houve diferenças nos valores que relacionam o pH do exsudato com a germinação. Essa espécie tem uma alta taxa germinativa, 
essa pode ser uma tentativa de explicar os valores não muito diferentes entre os tratam 

Conclusão: Pelos testes avaliou-se que os valores de pH do exsudato, mais ácidos ou mais básicos das sementes não indicaram a 
viabilidade das mesmas, e que a hidratação por 24h (reativação metabólica) para as sementes de Astronium fraxinifolium não resultou em 
aumento da viabilidade. 
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Introdução: O estudo de processos envolvendo mistura de soluções é de grande importância para diversos processos industriais. Processos 
com controle de nível e trocas de calor são muito frequentes em indústria químicas e envolvem grandes gastos energéticos. Este trabalho 
lida com o problema de controle de um processo didático envolvendo mistura de soluções. Um processo com um tanque de aquecimento e 
outro de mistura de água com temperaturas diferentes é modelado matematicamente. Deseja-se controlar o nível e a temperatura em um 
tanque. Estratégias de controle tipicamente utilizadas em plantas industriais são implementadas neste processo. 

Metodologia: Realizou-se a modelagem matemática da dinâmica do nível e da temperatura em cada tanque por meio de princípios de 
conservação de massa e energia. A partir das equações diferenciais determinou-se as relações de ganho e constante de tempo entre as 
variáveis controladas e os sinais de controle. As equações diferenciais foram linearizadas em torno de um ponto de operação para gerar as 
funções de transferência do sistema. Com as relações de ganho foram propostas três estratégias de controle, sendo uma monovariável e 
duas multi-malhas. A sintonia dos controladores foi feita a partir das funções de transferência do sistema baseado no método do modelo 
interno e de forma a se obter uma resposta de primeira ordem desejada. Simulações computacionais validaram a eficiência da proposta. 

Resultados: Os resultados foram obtidos através da simulação das estratégias de controle em malha fechada em ambiente computacional. 
As respostas das variáveis controladas, nível e temperatura, seguiram os valores desejados de referência. A partir das curvas foram obtidos 
resultados gráficos e indicadores numéricos das variáveis desejadas. As diferentes estratégias foram comparadas em diversos aspectos: 
erro de rastreamento, rejeição à distúrbio e sobressinal da resposta. Foi possível identificar as vantagens e desvantagens de cada técnica 
utilizada e validá-las computacionalmente. 

Conclusão: Um processo de mistura didático foi projetado, modelado e diferentes arquiteturas de controle foram projetadas e 
implementadas.  Foi possível verificar alguns dos desafios encontrados no controle de processos industriais típicos e como as ferramentas 
disponíveis na literatura podem ser aplicadas. Por ser o controle de nível e de temperatura de tanques de grande interesse prático optou-
se por projetar controladores de tipo PID (proporcional-integral-derivativo), que são predominantes na indústria e, assim, possíveis de 
serem implementados em controladores de mercado. Desse modo, todas as etapas de projeto poderiam ser aplicadas em sistemas reais de 
grande escala proporcionando aos alunos valiosa experiência. Como trabalho futuro, estratégias multivariáveis que levem em conta o 
acoplamento das malhas serão implementadas. 

Palavras-Chave: Controle de processos, processos industriais, controle multi-malhas, processos de mistura, modelagem. 
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AVALIAÇÃO DA MATURAÇÃO IN VITRO A PARTIR DE OVÓCITOS BOVINOS IMATUROS VITRIFICADOS EM 

NOVO PROCESSO DE VITRIFICAÇÃO 

LUANA CANGIRANA SENTO-SÉ MAGALHÃES 
Unidade Acadêmica: REPRODUÇÃO ANIMAL 
Instituição: UniCEUB 
Orientador (a): FLAVIA TUANY RODRIGUES DE LIMA 

Introdução: A reprodução animal tem passado nos últimos anos por uma enorme evolução, incluindo de forma substancial os avanços das 
biotécnicas reprodutivas. No Brasil como em outros países, há um constante crescimento de interesse e opinião pública atenta às novas 
possibilidades que surgem para resolver problemas reprodutivos por meio de técnicas de reprodução assistida. Nesse contexto o Brasil 
desponta como um país ávido por novas possibilidades de crescimento da produção animal e multiplicação de animais de elevado mérito 
genético. Entretanto, um dos grandes entraves na utilização da produção in vitro é a necessidade de manter um grande número de 
receptoras, o que eleva muito os custos da tecnologia, limitando seu uso. Essa limitação advém principalmente da inexistência de um 
método eficiente para a criopreservação de ovócitos a serem utilizados para a produção in vitro, assim como dos embriões produzidos por 
essa técnica. 

Metodologia: Foram selecionados ovócitos de grau 1 e 2 oriundos de ovários de abatedouro e então separados para serem vitrificados 
ainda imaturos. Estes ovócitos ao completar as 24h de maturação foram submetidos à Fixação e coloração com corante lacmóide para a 
determinação do estádio da meiose (avaliação nuclear da cromatina). Para determinação do estádio da meiose, os ovócitos foram 
observados em microscópio de contraste de fase (Olympus®) em aumento de 1000x. Os ovócitos foram classificados de acordo com a 
configuração nuclear em vesícula germinativa (VG), metáfase I (MI), anáfase I (AI), telófase I (TI) e metáfase II (MII).  

A vitrificação foi realizada com base no método Cryotop, mas de acordo com um novo protocolo de vitrificação, em que se utilizou uma 
modificação  do processo alterando a temperatura e concentração dos crioprotetores.  

O material utilizado foi o recipiente de VITRI-EQUIP e hastes para vitrificação (ingámed®). 

Resultados: Um total de 54 ovócitos foi analisado quanto ao estágio de maturação nuclear para avaliação do potencial de maturação in 
vitro de ovócitos imaturos  vitrificados pelo método modificado. Taxas semelhantes de maturidade (MII) entre os grupos controle + e os 
grupos de ovócitos imaturos vitrificados com a modificação proposta.  Foi utilizada como parâmetro de maturação nuclear a presença da 
cromatina do ovócito em metáfase II. Os estágios intermediários (metáfase I, anáfase e telófase) foram pouco freqüentes nos diferentes 
tratamentos. 

Conclusão: Infelizmente os resultados que encontramos neste estudo nao demostra melhoria da qualidade de maturação nuclear e 
citoplasmática de ovócitos criopreservados com a modificação do método de vitrificação Cryotop, pois nao apresentou aumento 
significante de recuperação de ovócitos de boa qualidade. 

Palavras-Chave: vitrificação; criopreservação; ovocito; cryotop. 
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O professor de educação física e a necessidade e capacitação para lidar com crianças e adolescentes 

diabéticos na escola 

Luana Claudia Dias Bicalho Torres . 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Educação Física 
Instituição: UnB 
Orientador (a): JANE DULLIUS 

Introdução: Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) é um distúrbio metabólico que resulta em altos índices glicêmicos. Geralmente é diagnosticado 
em crianças e adolescentes (TAVARES, et al., 2013).  A atividade física regular é parte importante do tratamento, levando à vários 
benefícios. Entretanto, pode facilmente levar a hipoglicemia e hiperglicemia e precisa ser muito cuidada (DULLIUS, 2007). As diretrizes da 
Sociedade Brasileira de Diabetes 2013-2014 indicam a prática de exercício físico regular. (SBD, 2013) Um ambiente em que todas crianças e 
adolescentes têm acesso é a escola (SANTANA e SILVA, 2009) onde deve-se estimular a participação em atividades orientadas pela 
Educação Física (MICULIS, et al, 2010). O profissional de Educação Física, tanto o licenciado quanto o bacharelado, é um profissional da 
área da saúde. Com isso, o objetivo do trabalho é fazer um levantamento das normas que regulam a atuação do professor de Educação 
Física na escola, no que diz respeito ao trabalho com jovens com DM. 

Metodologia: A pesquisa teve predominantemente cunho documental. Foi realizada análise textual e revisão de documentação a respeito 
das leis e da formação do professor de Educação Física. Foram utilizados documentos oficiais do MEC, do CREF e outras regulamentações 
pertinentes, além de pesquisa em artigos sobre o tema. 

Resultados: Educação básica (EdBas) é obrigatória de 4 a 17 anos (Lei 12.796, 4/4/2013 ). Educação Física (EdF) é componente curricular 
obrigatório da EdBas (lei 9.394, 20/12/1996). O exercício das atividades de EdF é de prerrogativa de profissionais registrados nos Conselhos 
Regionais de EdF (§ 3º da lei 9.696/98). Resolução 3/87 estabelece conteúdos mínimos e duração nos cursos de graduação plena em EdF 
habilitando para atuação em todo mercado de trabalho. O professor da EdBas graduado em licenciatura plena em EdF deverá estar 
devidamente qualificado para atuação na docência (Resolução CNE/CES 7/2004). Prescrição de atividades físicas necessita da orientação do 
Professor de EdF, que é o profissional capacitado para orientar atividades físicas com fins educacionais, de treinamento, de prevenção de 
doenças e promoção da saúde (RESOLUÇÃO CONFEF 046/2002). O professor de EdF é um profissional da saúde quando graduado tanto 
pelo curso de licenciatura quanto de bacharelado (PORTARIA 256, 11/3/201 

Conclusão: Todas as crianças e adolescentes diabéticas estão inseridas no ambiente escolar (lei nº 12.796/13) e a EdF é obrigatória na 
EdBas (9.394/96), assim, pode-se esperar que a escola disponibilize um programa regular de atividade física pensando no tratamento e 
prevenção da diabetes (SBD 2014). A Resolução Nº 7 de 2010 refere que a EdF para alunos do 1º ao 5º anos poderá estar a cargo do 
professor de referência da turma, o que se contradiz com a lei 9.696/98. Pesquisa com 36 professores no DF concluiu que não estão aptos 
para prescrição de atividade física e a identificação dos fatores de risco para saúde. Se é um profissional da saúde dentro de uma 
instituição escolar entende-se que o mesmo é um profissional capacitado para intervir nas demandas de saúde no ambiente escolar. Mas 
pesquisa realizada com 221 acadêmicos de EdF, no que concerne ao conhecimento ligado à diabetes, conclui que não se sentem aptos, 
podendo ser explicado pela ausência de matérias suficientes relacionadas a patolog 
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Passagem de plantão como estratégia para a continuidade da assistência de enfermagem em unidade 

de pronto socorro 

Luana Dayanne Ferreira da Silva 
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade da Ceilândia 
Instituição: UnB 
Orientador (a): PAULA REGINA DE SOUZA HERMANN 

Introdução: A passagem de plantão é um importante instrumento de trabalho para organização e planejamento dos cuidados de 
enfermagem. Tem a finalidade de transmitir informação objetiva, clara e concisa sobre os acontecimentos que envolvem a assistência 
direta e/ou indireta ao paciente durante um período de trabalho, bem como assuntos de interesse institucional. Neste contexto, o estudo 
teve como objetivo  implementar de estratégia de passagem de plantão em unidade de pronto socorro a fim de subsidiar a sistematização 
da assistência de enfermagem, especialmente, em um serviço de urgência que apresenta grande demanda e rotatividade de pacientes. 

Metodologia: Trata-se de um estudo misto, descritivo e prospectivo realizado no período de Junho e Julho de 2014. Os participantes foram 
enfermeiros atuantes na sala amarela da unidade. A coleta de dados foi realizada por meio de criação e implementação de instrumento de 
passagem de plantão e questionário de coleta de dados. Os dados foram armazenados no Microsoft Excel e feito cálculo de média e desvio 
padrão. 

Resultados: Neste estudo foi observado que 80% dos participantes do estudo são do sexo feminino, possuem, em média, 31,4 anos e 80% 
possuem especialização. O tempo médio de atuação na unidade são de 31,2 meses em uma jornada semanal de 40h. O total de 
instrumentos preenchidos foi de 149 e o total de itens não preenchidos foi de 2,66%. Constatou-se uma diminuição da continuidade da 
assistência de enfermagem durante o período noturno, sendo o turno com menor frequência de preenchimento durante o estudo. Em 
relação à estratégia de passagem de plantão, todos os participantes do estudo concordaram que tal instrumento facilita a continuidade da 
assistência de enfermagem no contexto de transmitir informações seguras, abordar o estado do paciente na sua totalidade, organizar o 
trabalho e suas prioridades, favorecer o planejamento de enfermagem, potencializar o tempo da passagem de plantão e lembrar de 
informações importantes, tanto do paciente, quanto do período de trabalho. 

Conclusão: O instrumento de passagem de plantão contribuiu para a passagem de plantão e, portanto, para a continuidade da assistência 
de enfermagem. 

Palavras-Chave: 1. Passagem de Plantão 2. Assistência de Enfermagem 3. Sistematização da Assistência de Enfermagem 4. Unidade de 
Pronto Socorro 
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Conhecimento dos profissionais da Unidade de Terapia Intensiva e Pronto Socorro sobre o atendimento 

de pacientes em morte súbita cardíaca 

Luana Dayanne Ferreira da Silva 
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade da Ceilândia 
Instituição: UnB 
Orientador (a): MARCIA CRISTINA DA SILVA MAGRO 

Introdução: A morte súbita cardíaca tem causa cardiovascular em 70 a 80% dos casos, e neurovascular em 10 a 15%. Ela decorre de 
arritmia em 88% dos casos, sendo desses, 60% a 80% ritmos desfibriláveis, como taquicardia ventricular sem pulso ou fibrilação ventricular. 
Objetivo desse estudo foi verificar o conhecimento teórico dos enfermeiros da Unidade de Terapia Intensiva e Pronto Socorro sobre a 
morte súbita cardíaca. 

Metodologia: Tratou-se de estudo observacional transversal e quantitativo. Desenvolvido durante o período de seis meses na Unidade de 
Terapia Intensiva e Pronto Socorro do Hospital Regional de Ceilândia do Distrito Federal e a amostra foi constituída por enfermeiros. Foram 
incluídos os enfermeiros com registro no COREN, que atuassem nos setores de UTI e PS, com assinatura do termo de consentimento livre e 
esclarecido. Foram excluídos os enfermeiros em licença maternidade ou férias e em período de treinamento nas unidades. A coleta dos 
dados ocorreu a partir da aplicação de um questionário com perguntas semi-estruturadas relacionadas aos dados sócios demográficos, 
qualificação e atuação profissional. Este estudo foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências 
da Saúde da SES. 

Resultados: No escalonamento de cargos, predominou (80%) de enfermeiros assistenciais. 50% de enfermeiros do PS e 71,4% da UTI 
realizaram treinamento/capacitação para atender a parada cardiorrespiratória (PCR). Embora, 62,5% de enfermeiros do PS e 28,5% da UTI 
relatarem não cursar nenhuma disciplina obrigatória sobre atendimento à PCR durante a graduação. 

Conclusão: A partir dos relatos dos profissionais foi possível identificar que há carência de conhecimento sobre o atendimento de 
pacientes em caso de morte súbita cardíaca, assim como da implementação de protocolos assistenciais nas UTIs e PS. Foi possível 
evidenciar que há uma necessidade da realização de educação permanente para melhor a qualidade da assistência prestada. 

Palavras-Chave:  
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A Web 2.0 nos Sistemas de Automação de Bibliotecas (SAB): em foco os paradigmas de software 

proprietário e livre 

Luana Gomes Dias 
Unidade Acadêmica: Departamento de Ciência da Inform. e Documentação 
Instituição: UnB 
Orientador (a): MARCIO BEZERRA DA SILVA 

Introdução: O alicerce da Web 2.0 são as atividades dos usuários, desde a produção de conteúdos até a sua publicação e 
compartilhamento. Dessa forma ela deflagra-se em um ambiente descentralizado e focado nas manifestações coletivas, valorizando a 
“criação de espaços cada vez mais interativos, nos quais os usuários possam modificar conteúdos e criar novos ambientes hipertextuais” 
(BLATTMAN, 2007, p. 2). A Web 2.0 atua no aspecto social da informação, a partir do uso extenso da inteligência coletiva. Este contexto é 
intensificado por ferramentas socialmente abertas presentes em diversos dispositivos como smartphone, tablet, e-readers entre outros, ou 
seja, a Web 2.0 “*...+ não se limita mais à plataforma PC” (O’REILLY, 2005).  A realidade da inteligência coletiva atrelada a grande 
diversidade de dispositivos moveis vem ocasionando um grande volume de dados em crescimento acelerado que geram uma rede 
complexa de dados, muitas vezes visto como caos informacional. Com o apoio dos usuários, no sentid 

Metodologia: Para tanto adotou-se uma metodologia constituída pelas técnicas de pesquisa exploratória e bibliográfica, abordagem 
qualitativa de coleta de dados e os SAB proprietários SophiA e Aleph e o SAB livre Biblivre, versão 4.1.8, como campos de estudo e 
amostragem. 

Resultados: Para responder as perguntas sobre o uso de ferramentas da Web 2.0 em SAB, a análise foi estruturada em quatro partes: 
elencar modelos de SAB, identificar SAB que fazem uso de recursos da Web 2.0, listar recursos da Web 2.0 nos SAB selecionados e 
propositar uma interface com recursos da Web 2.0.   Na primeira parte da análise elencamos os pacotes SophiA e Aleph correspondentes 
ao paradigma proprietário, escolhidos por serem adotados por grandes bibliotecas. O SophiA, por exemplo, é usado pela Fundação 
Biblioteca Nacional (FBN), enquanto que o Aleph é o catálogo da Rede Virtual de Bibliotecas Congresso Nacional (RVBI). Quanto ao 
paradigma livre, selecionamos o SAB Biblivre, versão 4.1.8, pela sua grande aceitação no Brasil, ser um programa em português e que 
encontra-se em constante atualização. Com os SAB definidos, constituiu-se a amostragem do presente estudo.   Correspondente a segunda 
parte da análise, a partir do estudo nos SAB selecionados, identificou-se o SophiA como o único 

Conclusão: Por meio da análise do software Biblivre identificou-se um SAB baseado na perspectiva top-down, ao qual os usuários são 
consumidores de serviços, não contando com recursos de interação entre ambos.  Entretanto identificou-se no Biblivre um contexto 
animador, que pode vir a garantir uma evolução do software frente ao panorama da Web 2.0, por dois fatores: a liberdade para usá-lo, 
estudá-lo, modificá-lo e redistribuí-lo, aliado a grande comunidade do Biblivre, que tem como principal desenvolvedor a iniciativa (privada) 
do grupo Itautec. Conclui-se que os profissionais da informação precisam estar atentos aos preceitos da Web 2.0 com fins de adotar SAB 
centrados no usuário e assim tirando proveito da inteligência coletiva para o funcionamento de um sistema intuitivo, colaborativo e 
personalizado. 

Palavras-Chave: Sistema de automação de bibliotecas. Web 2.0. Software livre. Software proprietário. Biblivre. 
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Reação de progênies de maracujazeiro-azedo a cladosporiose (Cladosporium herbarum), em campo e 

casa de vegetação. 

Luana Katheryne de Souza Dantas 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária 
Instituição: UnB 
Orientador (a): JOSE RICARDO PEIXOTO 

Introdução: Atualmente, o Brasil destaca-se como o maior produtor mundial de passicultura. Apesar da ampla importa^ncia econômica da 
cultura do maracujazeiro azedo (Passiflora edulis f. flavicarpa Deg.) no pais, a ocorrência de doenças podem comprometer drasticamente 
sua produtividade e qualidade de frutos. A verrugose ou cladosporiose, doença causada pelo fungo Cladosporium herbarum link, tem 
levado os produtores a recorrer ao controle químico, aumentando seus custos de produção. A doença é mais severa em condições de alta 
umidade e temperaturas amenas ou altas. Ocorre em todas as áreas produtoras do Brasil e tem provocado danos significativos, quando 
não controlada, pois afeta as partes mais novas das plantas, incluindo folhas, ramos, flores e frutos, reduzindo a produção. O uso de 
variedades resistentes a doença é uma importante medida de controle. Objetivou-se neste trabalho avaliar a reação de genótipos de 
maracujazeiro azedo a verrugose, na fase de mudas, sob casa de vegetação. 

Metodologia: Os ensaios foram conduzidos na Estação Experimental, pertencente à UnB. Foram instalados dois experimentos sob estufa, 
com os isolados CEN 621 e CEN 376. Ambos utilizando o delineamento experimental de blocos ao acaso, com 4 repetições, em arranjo de 
parcelas subdivididas e 8 épocas. No primeiro ensaio com o isolado CEN 621 foram utilizados 11 genótipos e no segundo ensaio com o 
isolado CEN 376 foram utilizados 10 genótipos. Avaliou-se a incidência e severidade da doença a partir da manifestação dos sintomas 
foliares, em intervalos de 7 dias. As notas foram atribuídas de acordo com escala diagramática de notas. Nos dois ensaios, a suspensão de 
conídios, na concentração de 1,0x106  mL-1, foi inoculada por aspersão em mudas com 30 cm de altura, previamente perfuradas com 
escova de aço. A avaliação foi iniciada no 11º dia após a inoculação e os dados coletados foram submetidos a análises de variância, 
utilizando-se o teste de F e as médias foram agrupadas pelo teste de Scott Knott. 

Resultados: Houve diferença significativa entre genótipos, entre épocas e interação genótipos x épocas na avaliação de severidade e 
incidência da verrugose, nos dois ensaios com isolados CEN 621 e 376. Os genótipos apresentaram diferenças também na avaliação da área 
abaixo da curva do progresso da doença (AACPD), na avaliação com isolado CEN 376. No primeiro ensaio (CEN 621) a severidade média da 
doença nos genótipos variou de 1,15 a 2,28 e a incidência média variou de 15,0% a 68,8%. No segundo ensaio (CEN 376) a severidade 
média variou de 2,0 a 2,6 e a incidência média variou de 51,2% a 83,8%. A AACPD com o isolado CEN 376 variou de 56,0 (Mar 20#24 F2) a 
82,6 (Mar 20#19) e com o isolado CEN 621 variou de 50,4 (Rosa Claro 1) a 59,5 (P2XLD3 F2). Um genótipo foi considerado resistente 
(P4XLD3 F2) e dez genótipos foram considerados medianamente resistentes (MR) a verrugose (isolado CEN 621). Nove genótipos foram 
considerados medianamente resistentes (MR) e um genótipo foi suscetível (S) a verrugose ( 

Conclusão: Noventa e um por cento dos genótipos foram medianamente resistentes (MR) ao isolado CEN 621 de verrugose e apenas um 
genótipo foi resistente (R). Noventa por cento dos genótipos avaliados foram medianamente resistentes (MR) ao isolado CEN 376, na fase 
de mudas, sob casa de vegetação. Isto demonstra a existência de variabilidade genética entre os materiais avaliados em termos de 
resistência genética a verrugose, na fase de mudas. Os materiais resistente e medianamente resistentes foram considerados promissores 
para uso em programas de melhoramento genético, sendo selecionados pelo programa de melhoramento genético para serem utilizados 
em novos cruzamentos e seleções e utilizando diferentes isolados do patógeno, sob diferentes condições climáticas, de campo e casa de 
vegetação. 

Palavras-Chave: Genótipos, Passiflora edulis, resistência, mudas, Cladosporium herbarum, seleção 
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PETROGRAFIA E GEOQUÍMICA DOS GABROS DO GRUPO GRÃO-PARÁ, CORPO N5S, CARAJÁS-PA 

Luana Machado Campos 
Unidade Acadêmica: Instituto de Geociências 
Instituição: UnB 
Orientador (a): CATARINA LABOURE BEMFICA TOLEDO 

Introdução: A Província Mineral de Carajás (PMC), considerada uma das mais importantes províncias minerais do mundo, está localizada 
na porção sudeste do Cráton Amazônico e é subdividida em dois domínios tectônicos principais: o Domínio Rio Maria e o Domínio Carajás, 
onde encontra-se o Grupo Grão Pará. Este último é constituído por uma sequência vulcanossedimentar composta principalmente por 
jaspitilitos limitados no topo e na base por rochas máficas da Formação Parauapebas e Igarapé-Cigarra, respectivamente.  O presente 
trabalho irá discutir os aspectos petrográficos e litogeoquímicos dos diques e soleiras de gabro encaixados nas rochas do Grupo Grão-Pará, 
no corpo mineralizado N5S, distrito Serra Norte - Carajás. 

Metodologia: A caracterização dos corpos de gabro pertencentes ao Corpo N5S foi realizada a partir da análise dos dados coletados 
durante campanha de campo de vinte e cinco dias, executada em julho de 2013. Esta etapa de campo incluiu descrições macroscópicas 
detalhadas de 620,5m de testemunhos de sondagem provenientes de três furos que interceptam o Corpo N5S, denominados de F871, 
F1099 e F1103, e coleta de 120 amostras, das quais 28 foram selecionadas para confecção de lâminas delgadas. A preparação e dosagem 
de elementos maiores, menores e traço das amostras para química de rocha total (116 amostras) foram realizadas no laboratório da ALS 
Minerals, Canadá. As análises minerais, em número de 51 pontos, foram realizadas na Microssonda eletrônica marca Cameca, modelo 
Camebax SX 50 da Universidade de Brasília. 

Resultados: O gabro apresenta-se com textura predominantemente intergranular, com domínios sub-ofíticos, sendo composto 
principalmente de plagioclásio e pseudomorfos de augita parcial ou totalmente cloritizados. Sua granulação varia entre média e grossa e a 
mineralogia ígnea primária é representada pela paragênese augita, plagioclásio, ± quartzo, ± k-feldspato e magnetita. Também ocorrem 
adularia, biotita, Mg-clorita (brunsvgita), quartzo, Fe-epidoto e estilpnomelano como minerais secundários. As amostras analisadas são 
classificadas predominantemente como gabros, com conteúdo de SiO2 entre 44 e 57 %, altos teores de álcalis (5 - 11 %), principalmente de 
K2O (2 a 7%) e teores  de  TiO2 <1,5 %. O diagrama de elementos terras raras (ETR) normalizado para condrito mostra padrões 
enriquecidos em ETRL e padrões quase horizontais em ETRP, com anomalias negativas de Eu discretas. No diagrama discriminante Zr-Zr/Y, 
a grande maioria das amostras são plotadas no campo dos basaltos intraplaca. 

Conclusão: Os corpos de gabro apresentam textura ígnea preservada e não apresentam indícios de deformação. A mineralogia ígnea 
original também está preservada em algumas porções. Nas zonas cloritizadas, a paragênese original está substituída por clorita, epidoto e 
albita, enquanto que em outras zonas de alteração a paragênese secundária é formada por adularia e quartzo. Os dados geoquímicos 
indicam que os corpos de gabro do Grupo Grão-Pará foram gerados em um ambiente intraplaca. Entretanto, o posicionamento 
estratigráfico destes diques e soleiras dentro da evolução geológica da PMC ainda é incerto. Eles podem estar relacionados ao 
magmatismo básico, de idade paleoproterozóica, que gerou o Gabro Santa Inês (Macambira et al., 1990) ou a corpos máficos intrusivos 
eopaleozoicos ou permo-triássicos já identificados anteriormente  na região  (Gomes et al., 1975). 
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Jovem e Consumo Cultural em tempos de convergência - cenário do Distrito Federal - Etapa III. Perfil 

Estudantes de jornalismodo Centro Universitário de Brasília (UNICEUB) 

Luana Pereira Silva 
Unidade Acadêmica: Departamento de Jornalismo 
Instituição: UnB 
Orientador (a): DIONE OLIVEIRA MOURA 

Introdução: A presente pesquisa foi realizada em três etapas: Etapa 1 em 2012, Etapa 2 no ano de 2013, e a Etapa 3 nos anos de 
2014/2015. Este plano de trabalho insere-se no projeto de pesquisa Jovens e consumo cultural em tempos de convergência, de 
abrangência nacional, sob a coordenação geral da professora Nilda Jacks (JACKS, 2011), da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS). No Distrito Federal, a coordenação da pesquisa está sob responsabilidade das pesquisadoras Dione Moura e Alzimar Ramalho, da 
Faculdade de Comunicação/UnB, sendo a primeira coordenadora da pesquisa no DF, assim como orientadora do presente plano de 
trabalho. Assim, no ano de 2012, uma equipe de bolsistas, em ação integrada com demais componentes do grupo de pesquisa da UnB, 
empreendeu o pré-teste de análise de perfis de internautas jovens no DF. Para tanto, realizou-se a observação netnográfica de 10 perfis do 
Facebook, seguiu-se todo um protocolo de pesquisa, com todos requisitos de sigilo, autorização do interna 

Metodologia: Fase 1 – Perfil Nacional, incluindo DF: Inicialmente, as bolsistas trabalharam com os demais integrantes da Rede Brasil 
Conectado na elaboração e divulgação do questionário sobre consumo e comportamento na web, que ficou online durante sete semanas, 
entre agosto e setembro de 2014. Tinha como público-alvo jovens de todo Brasil, com idade entre 18 e 24 anos, universitários ou não, de 
todas as faixas de renda. No DF, obtivemos um total de 549 respostas. A equipe propôs que a Fase 1 fosse realizada por meio de 
netnografia de perfis de jovens no Facebook, mas a sondagem via questionário nacional mostrou-se mais relevante e a substituiu. Fase 2 – 
Perfil estudantes de Jornalismo do DF: A equipe elaborou um questionário específico para os formandos de Jornalismo do DF (UnB, UCB e 
UniCEUB), sendo a bolsista Luana Pereira responsável pela aplicação no UniCEUB. Foram recortadas as questões mais relevantes do 
questionário, que ficou disponível durante duas semanas, entre junho e julho de 2015. 

Resultados: Os respondentes estudantes do UniCEUB (Fase 2) concentram o maior percentual de renda familiar comparada às outras 
universidades analisadas (UnB e UCB) e à pesquisa realizada na fase 1 (61,11% apresenta renda familiar maior que R$9.264,00). É possível 
observar que o jornal impresso está cada vez mais sendo substituídos por mídias online (91% dos respondentes da Fase 1 não buscam 
informações em jornais impresso e 44% dos formandos do UniCEUB (Fase 2) consideram o jornal impresso um meio dispensável). Outro 
ponto em comum é a predominância do sexo feminino (76% na Fase 2 e a busca de informações em sites e portais de notícias (94% dos 
respondentes do UniCEUB). É significativo o número de respondentes na Fase 1 que realiza atividades tecnológicas simultaneamente, 
como o uso de computador e celular ao mesmo tempo (90,3%), e o número de respondentes do UniCEUB na Fase 2 que tem perfil em 
redes sociais (100%). 

Conclusão: A inclusão tecnológica representada pelo grande número de estudantes de jornalismo do UniCEUB com smartphones (94%) 
pode ser justificada pela alta renda familiar de mais da metade dos alunos (61,11% tem renda maior que R$9.264,00). Duas características 
se destacam nos resultados da pesquisa nas duas fases: presença predominantemente feminina nos respondentes (69 % DF, Fase 1, e 83% 
no UniCEUB, Fase 2) e o número de jovens que consideram o jornal impresso um meio dispensável (no UniCEUB, 44% afirmaram não sentir 
falta do jornal impresso). Nota-se, em contrapartida, o grande índice de respondentes de formandos em jornalismo do UniCEUB que lê 
jornal online diariamente (77%) e busca informações em sites e portais de notícias (94%). Com a análise do questionário da Fase 2, conclui-
se que os formandos do UniCEUB interagem com várias mídias e aplicativos (88% usam aplicativos de mensagem instantânea). Esse 
fenômeno pode ser associado ao cenário de convergência tecnológica que se confirma no p 
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Dos conceitos às práticas do parto humanizado 
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Introdução: Resumo: Após o aumento do número de intervenções desnecessárias dentro dos hospitais houve um crescente movimento 
em prol da humanização do parto e da retomada do parto natural como um evento fisiológico e não hospitalar quando sob condições de 
baixo risco. A Casa de Parto de São Sebastião surge como modificadora da atual assistência obstétrica centralizada nas ações médico- 
hospitalares, sendo o quadro da equipe de saúde da CPSS  constituído por enfermeiras obstétricas que ajudam as gestantes no processo de 
empoderamento  a na liberdade de decidirem e controlarem de seus próprios corpos.Este trabalho objetivou   compreender qual é o 
modelo de atenção proposto pela Casa de Parto de São Sebastião (CPSS) – DF, bem como se desenvolve o universo  e os dilemas entre os 
profissionais de saúde no processo de tomada de decisão conjunta. A pesquisa  de cunho etnográfico, compreendeu dois períodos, o 
primeiro de outubro a dezembro de 2014 e o segundo de fevereiro a maio de 2015. Foram elaborados 

Metodologia: Resumo: Após o aumento do número de intervenções desnecessárias dentro dos hospitais houve um crescente movimento 
em prol da humanização do parto e da retomada do parto natural como um evento fisiológico e não hospitalar quando sob condições de 
baixo risco. A Casa de Parto de São Sebastião surge como modificadora da atual assistência obstétrica centralizada nas ações médico- 
hospitalares, sendo o quadro da equipe de saúde da CPSS  constituído por enfermeiras obstétricas que ajudam as gestantes no processo de 
empoderamento  a na liberdade de decidirem e controlarem de seus próprios corpos.Este trabalho objetivou   compreender qual é o 
modelo de atenção proposto pela Casa de Parto de São Sebastião (CPSS) – DF, bem como se desenvolve o universo  e os dilemas entre os 
profissionais de saúde no processo de tomada de decisão conjunta. A pesquisa  de cunho etnográfico, compreendeu dois períodos, o 
primeiro de outubro a dezembro de 2014 e o segundo de fevereiro a maio de 2015. Foram elaborados 

Resultados: Resumo: Após o aumento do número de intervenções desnecessárias dentro dos hospitais houve um crescente movimento 
em prol da humanização do parto e da retomada do parto natural como um evento fisiológico e não hospitalar quando sob condições de 
baixo risco. A Casa de Parto de São Sebastião surge como modificadora da atual assistência obstétrica centralizada nas ações médico- 
hospitalares, sendo o quadro da equipe de saúde da CPSS  constituído por enfermeiras obstétricas que ajudam as gestantes no processo de 
empoderamento  a na liberdade de decidirem e controlarem de seus próprios corpos.Este trabalho objetivou   compreender qual é o 
modelo de atenção proposto pela Casa de Parto de São Sebastião (CPSS) – DF, bem como se desenvolve o universo  e os dilemas entre os 
profissionais de saúde no processo de tomada de decisão conjunta. A pesquisa  de cunho etnográfico, compreendeu dois períodos, o 
primeiro de outubro a dezembro de 2014 e o segundo de fevereiro a maio de 2015. Foram elaborados 

Conclusão: Resumo: Após o aumento do número de intervenções desnecessárias dentro dos hospitais houve um crescente movimento em 
prol da humanização do parto e da retomada do parto natural como um evento fisiológico e não hospitalar quando sob condições de baixo 
risco. A Casa de Parto de São Sebastião surge como modificadora da atual assistência obstétrica centralizada nas ações médico- 
hospitalares, sendo o quadro da equipe de saúde da CPSS  constituído por enfermeiras obstétricas que ajudam as gestantes no processo de 
empoderamento  a na liberdade de decidirem e controlarem de seus próprios corpos.Este trabalho objetivou   compreender qual é o 
modelo de atenção proposto pela Casa de Parto de São Sebastião (CPSS) – DF, bem como se desenvolve o universo  e os dilemas entre os 
profissionais de saúde no processo de tomada de decisão conjunta. A pesquisa  de cunho etnográfico, compreendeu dois períodos, o 
primeiro de outubro a dezembro de 2014 e o segundo de fevereiro a maio de 2015. Foram elaborados 
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Avaliação anti-parkinsoniana de um novo peptídeo sintético no modelo murino da Doença de Parkinson 

Luana Santos Yamamoto 
Unidade Acadêmica: Departamento de Ciências Fisiológicas 
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Orientador (a): MARCIA RENATA MORTARI 

Introdução: A Doença de Parkinson (DP) é uma doença que não possui causa definida e atua de forma degenerativa e progressiva no 
Sistema Nervoso Central (SNC). Afeta (principalmente) idosos, em sua capacidade motora causada pelo aparecimento de uma série de 
sintomas, como: rigidez muscular, tremor em repouso, bradicinesia, hipocinesia e alterações na postura e no equilíbrio, também como 
disfunções não motoras (cognitivas e emocionais). Acredita-se que uma das possíveis causas da DP seja a degeneração de neurônios 
dopaminérgicos dos Gânglios da Base (estruturas cerebrais de fundamental importância no controle de funções motoras complexas), em 
especial da Substância Negra (SN). E quando essa perde massa (morte neuronal) gera um déficit dopaminérgico, levando a um quadro de 
DP. Peçonha de artrópodes tem demonstrado alta especificidade e afinidade para substratos neurais, indicando seu grande potencial no 
tratamento de distúrbios neurológicos. O objetivo deste projeto é avaliar o potencial, do peptídeo 

Metodologia: A manipulação dos animais experimentais seguiu os Princípios Éticos na Experimentação Animal e também, o presente 
projeto foi submetido e aprovado pelo CEUA-UNB. Após a cirurgia, os animais foram mantidos em caixas, sob umidade e temperatura 
controladas, com ciclo claro/escuro de 12 hora, com água e comida ad libitum. Para esse trabalho, a ação neuroprotetora do peptídeo foi 
avaliado em um modelo murino da DP, após sua indução por injeção de 6-hidroxidopamina (6-OHDA) no Estriado de camundongos Swiss 
machos. Essa ação do peptídeo foi avaliada em testes comportamentais (performance motora e sensitiva-motora): (1) análise da 
performance motora nos camundongos com o uso do teste de ataxia no aparelho “Rotarod”, (2) teste da fita adesiva que possibilita avaliar 
os déficits proprioceptivos dos animais ao quantificar o tempo de retirada da fita após a indução de DP, e teste de apomorfina (agente 
dopaminérgico que induz o comportamento rotatório em camundongos): (3) o número de rotações após 

Resultados: Os resultados alcançados foram significativos em relação ao experimento que validava a performance motora (Rotarod) 
quando comparado o grupo tratamento (4mg/kg e 7mg/kg) com o controle (veiculo) (p<0.05), já os resultados para o teste da fita e 
número de rotações induzidos por apomorfina não apresentaram resultados significativos estatisticamente, quando levando em conta o 
experimento total. No entanto, foi possível perceber que em algumas ocasiões, houve uma diferença discreta entre os grupos tratamentos 
4mg/kg e 7mg/kg em relação ao grupo veículo também nos outros testes, mas sem expressão estatística. 

Conclusão: Até o momento, nenhuma droga se mostrou eficaz para a contenção da doença bem como para a progressão da perda 
neuronial. Logo, é necessário a busca por novos medicamentos com abordagem neuroprotetora para a DP. A peçonha de artrópodes 
possui um grande potencial farmacológico para o desenvolvimento de novos compostos para o tratamento de doenças neurodegenerativa. 
A Neurovespina é um peptídeo sintético modificado de uma neurotoxina isolada da peçonha da vespa social Polybia occidentalis. Em 
estudos foi identificado um possível efeito neuroprotetor indireto, assim, esse peptídeo sintético representa um interessante alvo de 
estudos farmacológicos para o tratamento de distúrbios neurodegenerativos como a DP. Existe então, a necessidade de um maior período 
de pesquisa para que os resultados esperados possam ser alcançados. 
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Estudo da interação de Paracoccidioides brasiliensis com  amebas isoladas de solo de áreas endêmicas 

para o fungo. 
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Orientador (a): PATRICIA ALBUQUERQUE DE ANDRADE NICOLA 

Introdução: Paracoccidioides brasiliensis é um fungo dimórfico que causa a paracoccidioidomicose, doença endêmica da América Latina 
(KUROKAWA et al., 2005). Humanos provavelmente adquirem a doença após inalar os esporos quando estão trabalhando na agricultura, 
dentro dos tecidos do hospedeiro o fungo desenvolve-se na forma de leveduras de brotamentos múltiplos (BRUMMER et al., 1993). 
Paracoccidioides brasiliensis como outros fungos patogênicos humanos não precisam de um hospedeiro mamífero para completar seu ciclo 
de vida, apesar disso apresentam sofisticados fatores de virulência que permitem sua sobrevivência na interação com hospedeiros 
mamíferos. Uma possível pressão seletiva para tais fatores seria imposta por sua interação com predadores que estão no ambiente, como 
organismos fagocíticos e nematoides (GOMES, 2014). A interação de amebas com vários fungos patogênicos humanos demonstrou 
assemelhar-se a interação desses fungos com macrófagos de mamíferos (STEENBERGEN, 2001). No presente projeto 

Metodologia: Acanthamoeba castellanii foi mantida em meio PYG a 22ºC. Paracoccidiodes brasiliensis Pb18 é mantido em meio Fava-Netto 
a 37ºC. Amostras de solo de toca de tatu positivas para P. brasiliensis foram obtidas de Botucatu-SP. As amostras de solo foram 
ressuspendidas em solução salina PAS em tubos de microcentrífuga, homogeneizadas em durante 2 minutos. Posteriormente coletou-se 
300 µl da suspensão do solo e espalhou em placas de petri de ágar não nutriente e 100 µl de uma suspensão de Escherichia coli mortas por 
autoclavagem. As placas foram mantidas a 22ºC e observadas periodicamente para a presença de cistos ou trofozoítos de amebas. Regiões 
contendo as amebas foram a seguir transferidas para placas novas para amplificação e eliminação de contaminantes. Algumas amebas das 
placas foram cultivadas em garrafas para cultura de células e PAS, e eram alimentadas com E. coli vivas. Para o ensaio de fagocitose com A. 
castellanii usamos uma suspensão de 106 células por ml, distribuídas numa placa 

Resultados: O método de semeadura de amostras de solo em ágar não nutriente contendo um tapete de bactérias é um dos principais 
métodos para o isolamento de amebas de solo. A princípio outros microrganismos são eliminados pela ausência de nutrientes, enquanto as 
amebas encontram nas bactérias uma fonte de nutrientes. Mesmo com essa metodologia tivemos muita dificuldade em eliminar todos os 
outros microrganismos contaminantes e em conseguir uma quantidade necessárias das amebas para os ensaios de fagocitose. Além do 
mais, em placas sólidas muitas amebas encistam e como estávamos trabalhando com espécies desconhecidas não dominávamos as 
melhores metodologias para o desencistamento. Dessa maneira utilizamos um experimento mais simples para avaliar a interação das 
amebas isoladas com fungos e usamos para isso células de Cryptococcus neoformans um outro fungo com o qual trabalhamos que 
apresenta crescimento mais rápido. Incubamos uma amostra contendo amebas parcialmente purificadas com o fungo por 1 ho 

Conclusão: Ainda há muito o que ser feito e descoberto para essa interação entre fungo e amebas, é preciso melhorar a metodologia de 
isolamento das amebas de outros microrganismos, algumas técnicas novas estão sendo testadas para esse fim. Além de tentar reproduzir, 
no laboratório, as condições ambientais em que as amebas vivem para assim ter uma quantidade maior das mesmas para a realização do 
ensaio de fagocitose. Para diminuir a contaminação com bactérias estamos usando uma concentração maior de antibióticos em 
combinação (penicilina, estreptomicina). Em experimentos realizados com amebas adaptadas às condições laboratoriais foi possível 
observar a fagocitose. Em alguns experimentos utilizamos outro fungo patogênico C. neoformans devido ao rápido crescimento que 
permitia avaliar a presença do fungo na presença da suspensão da ameba parcialmente purificada, uma vez que colônias de P. brasiliensis 
demoram cerca de 7 a 10 dias para serem visualizadas enquanto as de C. neoformans demoram cerca de 
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Religiosidade e Espiritualidade no Contexto Hospitalar: Percepções e Experiências das enfermeiras - 
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Orientador (a): Marta Helena de Freitas 

Introdução: A religião tem lugar privilegiado na história da enfermagem brasileira; por vezes, ela chega a ser um tipo de porta voz para a 
enfermagem e vice-versa, na formulação dos pensamentos, emoções e na consolidação de atitudes que interferem na formação e exercício 
profissional dos profissionais da enfermagem (GUSSL, 2008). É comum ouvir relatos de situações reais e muito concretos que ilustram o 
quanto a manifestação da religiosidade no contexto hospitalar pode trazer situações complexas e mobilizadoras tanto para pacientes 
quanto para profissionais, em especial nos casos onde não ocorre adequado manejo entre procedimentos técnico-científicos padronizados 
nos serviços de saúde e as crenças e valores dos pacientes, incluindo os religiosos. Este trabalho, integrando-se a um projeto mais 
abrangente sobre percepções de profissionais de saúde quanto à religiosidade no contexto hospitalar e suas relações com a saúde, volta-se 
especificamente para as percepções e experiências de enfermeiras. 

Metodologia: Este trabalho é um subprojeto de um projeto maior que foi submetido e aprovado pelo CNPq e CEP-UCB. Conta com 
participação voluntária de quatro enfermeiras, com mais de um ano de experiência de atuação no contexto hospitalar, sendo duas do 
Hospital Infantil de Palmas e duas do Hospital de Base do Distrito Federal. A metodologia empregada foi de inspiração fenomenológica, 
com entrevistas semiestruturadas, que foram gravadas e posteriormente transcritas. As análises sobre o material transcrito voltou-se para 
os seguintes temas eixos: percepção da religiosidade dos pacientes, relação que estabelecem entre religiosidade/espiritualidade e saúde, 
modo como lidam com este binômio em sua prática, o que consideram boas e más práticas, como o tema se fez ou não presente ao longo 
da formação. Para cada um destes temas eixos, buscou-se identificar as convergências e as divergências em termos de percepção das 
enfermeiras participantes. 

Resultados: As enfermeiras entrevistadas percebem a religiosidade como um fenômeno intimamente relacionado a saúde de seus 
pacientes e as associam também à busca de apoio emocional para lidarem com situações de adoecimento, de si mesmos ou dos entes 
queridos. Relatam a presença de terços, rezas, objetos e imagens nos leitos hospitalares, acompanhados de esperança de cura. Consideram 
que o profissional de saúde deve estar atento para as manifestações de religiosidade/espiritualidade de seus pacientes, mas sobretudo, 
manter uma postura de respeito e empatia em relação aos afetos relacionados à espiritualidade. Para elas, más práticas seriam o 
desrespeito e/ou a indiferença, caracterizando falta ética grave e também falta de humanidade para compreender o próximo. Entretanto o 
tema não foi abordado no decorrer de suas formações ou, se contemplado, o foi de maneira rasa e não relacionado à saúde e bem-estar 
do paciente. 

Conclusão: Os resultados encontrados demonstrem como estas profissionais estão de fato  comprometidas com os princípios de 
humanização defendidos pelos novos modelos do SUS, especialmente ao ressaltarem o papel do respeito e acolhimento às diferenças 
religiosas e à espiritualidade dos pacientes. Entretanto, registra-se que tal postura é dada principalmente por uma posição mais intuitiva e 
calcada nos próprios valores pessoais, do que propriamente como decorrência de uma formação que realmente as tenha preparado para 
melhor compreender e lidar com a religiosidade/espiritualidade expressa por seus pacientes no ambiente hospitalar e suas relações com a 
saúde e/ou com o tratamento da doença. Seria recomendável, pois, que o tema fosse abordado em maior profundidade ao longo de sua 
formação, considerando-se que já tem disponível literatura baseada em pesquisas consistentes acerca do assunto. 
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colaborou em ceder sua base de dados para a pesquisa, houve ainda a colaboração das psicólogas Cibele Antunes, do Hospital de Base do 
Distrito Fed 
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Prolongamentos da fala e análise acústica: variação melódica 

Luanna Carla Felix 
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Instituição: UnB 
Orientador (a): LETICIA CORREA CELESTE 

Introdução: O objetivo proposto pelo presente estudo é comparar a variação melódica dos prolongamentos de pessoas fluentes e 
disfluentes em diferentes contextos e segmentos, a fim de entender melhor as características desse fenômeno. A hipótese desse trabalho é 
a de que o prolongamento não ocorre apenas na fala dos indivíduos gagos. 

Metodologia: Foram coletadas amostras de fala de 16 indivíduos adultos separados em dois grupos: não gagos e gagos, sendo 10 não 
gagos e 6  gagos. Os procedimentos do estudo foram divididos em duas etapas: a) a aplicação do teste padronizado do Perfil da Fluência da 
Fala e da gravidade da gagueira, para se definir a inclusão ou não dos participantes no estudo, para garantir a confiabilidade dos dados, as 
transcrições e análises do Perfil da Fluência da Fala foram submetidas à análise de concordância entre dois juízes da equipe, e b) a análise 
acústica da amostra de fala final, demarcando-se e realizando a busca dos valores de frequência máxima e mínima de cada prolongamento 
achado em cada áudio, a fim de se chegar ao valor do parâmetro de F0 foco desse estudo, a variação melódica. 

Resultados: Com relação ao parâmetro acústico de variação melódica, não houve diferença estatisticamente significante para as condições 
testadas. Na inspeção visual do espectrograma, houve um achado relevante em relação à ocorrência de diferentes modos de fonação em 
prolongamentos com variação melódica maior que a média. 

Conclusão: No presente estudo, o prolongamento ocorreu em ambos os grupos – não gago e gago –, confirmando assim a hipótese inicial 
de que não são somente os indivíduos gagos que produzem prolongamentos na fala. Com relação ao parâmetro acústico de variação 
melódica, não houve diferença estatisticamente significante para as condições testadas. Recomendam-se mais estudos para o melhor 
conhecimento das disfluências, tanto comuns quanto gagas, especialmente sobre o prolongamento. 

Palavras-Chave: Prolongamento, análise acústica, variação melódica, frequência fundamental, gagueira, fonoaudiologia. 

Colaboradores: Coorientadora: Aveliny Mantovan Lima-Gregio 
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Análise da expressão gênica da proteína centrina em Trypanosoma cruzi 

Luanna de Oliveira Barbosa Rodrigues 
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Orientador (a): BEATRIZ DOLABELA DE LIMA 

Introdução: O Trypanosoma cruzi é um protozoário causador da doença de Chagas, que afeta grande quantidade de pessoas em toda 
América Latina. Este parasita possui um ciclo de vida com três principais formas: amastigotas, epimastigotas e tripomastigotas, sendo que 
somente as formas epimastigotas e amastigotas são replicativas. Ademais, a divisão celular do T. cruzi destoa da descrita classicamente aos 
outros eucariotos. Durante a mitose em T. cruzi a membrana nuclear não desaparece, ocorrendo então uma divisão nuclear fechada 
(mitose fechada). Também não há formação de cromatina condensada durante a divisão celular. Os fenômenos que controlam o ciclo 
celular desses protozoários são complexos e por isso estima-se que sejam regulados por mecanismos moleculares especiais que ainda não 
foram elucidados. Centrinas são proteínas componentes do citoesqueleto e membros da superfamília de EF-hand de proteínas de ligação 
ao cálcio. Para estudar e elucidar o papel das centrinas na divisão celular de T. cruzi, 

Metodologia: Os RNA de todas as formas foram purificados usando o kit TRIzol® (Life Technologies). Posteriormente, foram utilizadas 
quantidades iguais de RNA para a síntese de cDNA com o kit High-Capacity cDNA Reverse Transcription (Life Technologies) e efetuamos 
uma quantificação relativa destes RNAs através da PCR em tempo real (qPCR) utilizando Power SYBR® Green Master Mix (Life 
Technologies) no termociclador StepOnePlusTM (Life Technologies). Para validar nossos resultados, nós avaliamos as eficiências dos 
primers dos alvos usando DNA de formas epimastigotas. 

Resultados: Todos os primers amplificaram fragmentos gênicos com os tamanhos esperados, e com exceção da centrina 4 todos os demais 
apresentaram valores próximos a 100% de eficiência para os primers. Para a quantificação relativa dos RNAs usamos como controle o gene 
28S ribossomal que é expresso constitutivamente em todas as formas de vida. Nos testes preliminares, houve somente amplificação para a 
centrina 1 e 2, sendo que somente para a segunda obtivemos resultados de quantificação relativa. A centrina 2 possui níveis mais elevados 
de concentração nas formas amastigotas, posteriormente em tripomastigotas e por ultimo em formas epimastigotas. 

Conclusão: Estudos anteriores mostraram que o silenciamento da centrina 2 em T. brucei afeta a divisão organeolar e a citocinese. 
Possivelmente a presença desta centrina em T. cruzi observada neste trabalho por sua maior expressão do seu mRNA possa desenhar um 
papel fundamental da divisão celular de formas amastigotas de T. cruzi e não possua um papel tão primordial nas formas epimastigotas, o 
que representaria um indício da existência de formas alternativas de mitose entre estas duas formas replicativas. Outra possibilidade leva 
em conta que esta mesma centrina foi descrita no proteoma nuclear de T. cruzi, sendo assim, possivelmente, em formas epimastigotas o 
papel desta proteína possa ser mais setorizado na divisão nuclear e não na mitose como um todo. 

Palavras-Chave: Trypanosoma cruzi, divisão celular, centrinas 
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Perfil do imigrante e/ou refugiado bengali do projeto de acolhimento e inserção a cultura brasileira e ao 

português do Brasil. 

Lubna dos Santos Fontoura de Carvalho 
Unidade Acadêmica: Departamento de Genética e Morfologia 
Instituição: UnB 
Orientador (a): UMBERTO EUZÉBIO 

Introdução: Tradicionalmente, o Bangladesh, se tornou um país de emigração. Entre os principais destinos da emigração bengali estão o 
Golfo Pérsico, o sudeste asiático, os Estados Unidos e alguns países europeus. No Brasil, a imigração bengali é um fenômeno recente, 
ganhando maior expressão a partir de 2011. O Distrito Federal tem se tornado um dos locais de destino desse fluxo imigratório. Diante 
disso, a Universidade de Brasília, em parceria com o IMDH, desenvolveu o projeto de acolhimento, em Samambaia com interface 
interdisciplinar com a finalidade de promover o desenvolvimento social, econômico e cultural dos imigrantes e refugiados de Bangladesh e 
do Paquistão a partir do desenvolvimento da competência comunicativa em língua portuguesa. À vista disso, este artigo investigou o caso 
do perfil sócio-demográfico de imigrantes e/ou refugiados bengalis, participantes do projeto de extensão, Interdisciplinaridade para o 
Acolhimento e Inserção de Imigrantes e Refugiados, da Universidade de Brasília. 

Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de observação e documental desenvolvida no período compreendido entre agosto de 2014 e 
junho de 2015, no projeto Interdisciplinaridade no acolhimento e inserção de refugiados e imigrantes de Bangladesh e Paquistão a cultura 
brasileira e ao português do Brasil. As observações e a avaliação foram contínuas e em cada encontro foi observado e registrado a história 
e a evolução de cada estudante. Foi utilizado o método qualitativo de observação e escuta com a elaboração de um diário de pesquisa e a 
produção do jornal de pesquisa durante todas as etapas de análises, seguindo a técnica da escuta sensível de Barbier “a escuta 
científica/clínica, a espiritual/filosófica e a poética existencial” que juntas constituem a abordagem transversal. De caráter qualitativo, e 
com dinâmica de grupo, os dados foram obtidos em diálogos por meio de oficinas interdisciplinares, com o uso da língua portuguesa, a fim 
de entender as demandas e as especificidades desse público envolvido. 

Resultados: Os dados referem-se a nove indivíduos do sexo masculino, sendo que apenas dois mantiveram-se frequência regular no 
projeto, o que foi relevante para a geração de dados, pois devido à oscilação do número de alunos muitos contatos foram perdidos ao 
longo do processo. De diferentes faixas etárias, níveis de compreensão da língua alvo e grau de instrução na primeira língua. A partir de 
dinâmicas em grupo em língua portuguesa, em oficinas interdisciplinares cada estudante apresentou seus problemas e dificuldades 
adaptativas. Durante as oficinas, de acordo com a temática trabalhada, os alunos sentiam-se acolhidos, e consequentemente, contavam 
suas histórias às professoras de forma espontânea. Entre os problemas enfrentados estão a vulnerabilidade social, dificuldades de inserção 
no mercado de trabalho, trabalho exaustivo e moradias precárias. Com isso foi possível a identificação das características do imigrante, o 
percurso migratório até o Brasil e os problemas com as questões trabalhistas. 

Conclusão: Os resultados permitem uma caracterização inicial do perfil dos alunos bengalis, quantificando numericamente os imigrantes 
e/ou refugiados, com a identificação do estado civil, sexo, religião, local de residência, condições de trabalho. Além da compreensão do 
recente fenômeno migratório bengali para o Distrito Federal, foi possível refletir sobre a efetivação do acolhimento e a inserção de 
imigrantes e/ou refugiados à realidade brasileira, por meio do ensino-aprendizagem interdisciplinar da língua portuguesa. Com os dados do 
perfil do imigrante bengali foi possível compreender as dificuldades enfrentadas por esses imigrantes, muitas vezes ilegais em condições de 
refúgio. Além desse conhecimento foi possível traçar propostas para solucionar ou reduzir esses impactos. Dentre as propostas estão o 
desenvolvimento de práticas interdisciplinares de acolhimento a partir de atividades dinâmicas de aprendizado oral da língua portuguesa, 
essencial para a sua inserção na realidade brasileira. 

Palavras-Chave: Interdisciplinaridade. Bengali. Imigração. Bangladesh. Acolhimento. Refugiado. 
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Avaliação de antígenos recombinantes para o imuno-diagnóstico de leishmaniose visceral 

Lucas Alves de Melo Pontes 
Unidade Acadêmica: Departamento de Biologia Celular 
Instituição: UnB 
Orientador (a): VICENTE DE PAULO MARTINS 

Introdução: A leishmaniose, doença tropical negligenciada transmitida por mosquitos da família Psychodidae, é causada por 
tripanossomatídeos parasitas intracelulares obrigatórios do gênero Leishmania. Um dos tropismos dessa enfermidade tem caráter visceral, 
e é causada por L. infantum nas Américas. Letal quando não tratado (são registrados 500.000 novos casos e 50.000 mortes por ano), esse 
tropismo caracteriza-se pela presença do parasita em macrófagos presentes no fígado, baço,  nódulos linfáticos e medula óssea. Além de 
outros métodos, a infecção por L. infantum pode ser diagnósticada por testes sorológicos. Esse trabalho se dedica à expressão de uma 
proteína de L. infantum, uma metacaspase putativa, como candidata para uso no imunodiagnóstico da leishmaniose visceral. 

Metodologia: O plasmídeo contendo a sequência nucleotídica da proteína candidata foi enviado para sequenciamento para verificar sua 
integridade. Em seguida, foi feito o cultivo das bactérias tranformadas com o plasmídeo seguido da extração plasmidial em média escala 
utilizando kit comercial. O plasmídeo extraído foi submetido à digestão com enzimas de restrição, e o inserto separado foi purificado a 
partir de gel de agarose utilizando kit comercial. Foi feita a ligação do inserto a dois plasmídeos: pLEXSY-2 e pET-28a. Além disso, a 
sequência proteica da candidata foi submetida à predição de epítopos utilizando o BepiPred, e as regiões preditas foram analisadas quanto 
à presença de modificações pós-traducionais. 

Resultados: O alinhamento obtido a partir da interpretação do cromatograma confirmou a integridade da sequência. A extração e a 
digestão enzimática foram dadas como bem-sucedidas após visualização da amostra em gel, e o fragmento de gel na altura 
correspondente ao tamanho do inserto foi cortada para purificação. Modificações pós-traducionais (O-glicosilações e fosforilações) foram 
preditas em aminoácidos presentes nas regiões de epítopos). 

Conclusão: O inserto correspondente à sequência nucleotídica da proteína será utilizado para expressão da proteína candidata em 
Eschericha coli e Leishmania tarentolae no futuro. Os dados obtidos a partir da predição dos epítopos revelam a provável importância das 
modificações pós-traducionais para a produção de anticorpos, o que justificaria nossa preocupação em expressar em uma espécie não-
patogênica de Leishmania. Mesmo que a proteína candidata não se mostre eficiente para o imunodiagnóstico da leishmaniose, esta será 
utilizada para uma investigação mais apurada de seu papel em Leishmania, esteja essa envolvida nas funções vitais ou na interação com o 
hospedeiro. 

Palavras-Chave: Proteína heteróloga, Leishmania infantum, Leishmania tarentolae, Vacina, Imunodiagnóstico. 
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Perspectivas sino-brasileiras de cooperação energética: a promoção do etanol como commodity 

Lucas Baggi de Mendonça Lauria 
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Orientador (a): DANIELLY SILVA RAMOS BECARD 

Introdução: A pesquisa objetiva analisar o processo de internacionalização do etanol na qualidade de commodity por meio do estudo das 
ações sino-brasileiras entre 1973 e 2004. As principais perguntas do trabalho são: a condução das relações sino-brasileiras de cooperação 
mostrou-se minimamente eficaz para a internacionalização do etanol na qualidade de commodity? Quais os interesses e vantagens que 
levam Brasil e China a desenvolverem essa cooperação? A observância dos papeis de Brasil e China na internacionalização do etanol torna-
se elemento fundamental, visto que se destacam como grandes promotores comerciais desse produto. Nesse contexto, a hipótese 
levantada é que a condução das relações entre Brasil e China não se mostrou eficaz para transformar o etanol em uma commodity 
(embora ambos possuam potencial para tal) pois houve dificuldades de se padronizar a mercadoria para comercialização em foros 
multilaterais e baixa a concertação internacional dos dois países. 

Metodologia: No capítulo 1, será feita uma descrição das principais características de um mercado de commodities e empregado o método 
dedutivo na exploração da hipótese de que o etanol ainda não se transformou em uma commodity. Serão observadas as características 
imanentes a uma commodity internacional e, a partir daí, caracterizado o estágio atual de internacionalização do produto com base em 
elementos como padronização, níveis de produção e de comercialização. No segundo capítulo serão abordadas as principais características 
da política energética brasileira por meio do método descritivo, utilizado para analisar dados estatísticos apresentados acerca da relação 
comercial Brasil-China. No capítulo três será analisada a importância do etanol no cenário chinês, sendo realizada uma descrição de sua 
política energética interna e, principalmente, externa, devido à sua grande relevância para países como o Brasil. Será igualmente usado o 
método comparativo com vistas a ressaltar as diferenças e similarid 

Resultados: Constatou-se que apesar de Brasil e China serem importantes atores no processo de internacionalização do etanol, ainda não 
colaboram entre si de forma aprofundada com vistas a transformar o etanol em commodity. Apesar de o diálogo político-comercial entre 
Brasil e China ser bastante ativo, as conversações específicas na área do etanol se mostraram pouco eficazes. No plano nacional, o Brasil 
carece de uma política energética bem definida e estável. Não há metas austeras de produtividade e de comercialização do etanol no 
Brasil. Já a China, possui uma política externa pouco engajada na defesa do etanol em organismos internacionais. Para que a relação de 
Brasil e China se torne protagonista no processo de “commoditização” do etanol, é extremamente recomendável que a China não apenas 
contribua bilateralmente importando o produto brasileiro, mas também assinando planos de ação conjunta e se envolvendo mais nas 
concertações multilaterais sobre biocombustíveis. 

Conclusão: Há considerável potencial para que a cooperação sino-brasileira contribua para a internacionalização do etanol.  Contudo, 
notou-se que o atual estágio de diálogo não se mostrou eficaz para de fato internacionalizar o etanol na qualidade de uma commodity. O 
Brasil apresentou um quadro de incentivos e investimentos aos biocombustíveis extremamente instável, causando retrações no setor. Não 
há metas austeras em relação à produtividade nacional de etanol e, igualmente, em relação aos estímulos dados a ela. Apesar de o 
governo chinês reconhecer a importância e a magnitude dos benefícios advindos da diversificação, apresentou um perfil de baixo 
engajamento frente aos organismos internacionais. Dessa postura, decorrem problemas de compatibilidade em relação à padronização no 
âmbito da ISO, fatores que se configuram empecilhos à criação do mercado internacional para o etanol. Concluiu-se que de nada vale a 
existência das instituições sem o real engajamento dos países que a compõem. 

Palavras-Chave: Relações Brasil – China, Etanol, Cooperação Energética, Biocombustível, Commodities 
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bacias de antepaís do noroeste argentino, Andes Centrais. 

Lucas Batista Albergaria de Magalhães 
Unidade Acadêmica: Instituto de Geociências 
Instituição: UnB 
Orientador (a): NATALIA HAUSER 

Introdução: A evolução de uma cadeia é um processo complexo que se realiza através de vários eventos deformacionais e erosivos. No 
noroeste argentino, no domínio morfoestrutural da Cordilheira Oriental, encontram-se diferentes bacias de antepaís cenozóicas, 
associadas com a orogenia andina, como as bacias de Valles Calchaqui e Humahuaca localizadas aoredor dos ~24 LS. O Grupo Salta 
representa o preenchimento de uma bacia de rifte que teria sido abortada no Paleogeno, pela orogenia andina. A parte alta do Grupo 
(Cretáceo-Paleógeno) esta representado pelas Formações Maiz Gordo e Lumbrera (Paleógeno) que estariam depositadas na etapa de pos-
rifte, sobre a que se deposita em discordância o Grupo Payogastilla depositado em ambiente de antepais. O principal problema geológico a 
ser abordado nesse projeto é a evolução das bacias de antepaís com particular enfoque na reconstrução indireta dos processos de 
soerguimento e exumação das cadeias relacionadas através de estudos de proveniência U-Pb em zircão. 

Metodologia: Foram realizadas analises de proveniência U-Pb em zircão detriticos de duas amostras do Grupo Salta, 10-4-14-1 (Fm. Maiz 
Gordo) e 10-4-14-2 (Fm. Lumbrera) e uma analises no Grupo Payogastilla, amostra 10-4-14-4 da Formação Los Colorados. A britagem das 
amostras, seguida da pré-concentração mediante separação gravimétrica/magnética e concentração (picking) na lupa, foi seguida como 
metodologia de rutina para cada amostra. Imagens de elétrons retro-espalhados (BSE) feitas no microscópio eletrônico marca JEOL 
QUANTA 450 possibilitaram escolher as zonas nas quais posteriormente foram realizadas as analises isotópicas U-Pb. Para tal fim foi 
utilizado um espectrômetro tipo MC-ICP-MS Neptune acoplado com laser-ablation. Tanto o microscópio como o espectrômetro de massa 
está instalado no Laboratório de Estudos Geocronológicos, Geodinâmicos e Ambientais da UnB. A seguir foram recalculadas as idades 
aparentes e razões isotópicas utilizando uma tabela de Excel e o suplemento ISOPLOT. 

Resultados: Da Formação Maiz Gordo (amostra 10-4-14-1) as 46 análises U-Pb concordantes indicam uma distribuição unimodal 
paleozoica, com um pico principal em torno de 470 Ma. Dados dispersos em 715 e perto de 1.0 Ga também foram observados. Da 
Formação Lumbrera (amostra 10-4-14-2) as 43 análises U-Pb concordantes indicam uma distribuição bimodal com um pico principal a 485 
Ma e um pico menor a 635 Ma. Da Formação Los Colorados (amostra 10-4-14-4), as 30 análises U-Pb concordantes indicam uma 
distribuição netamente unimodal com um pico principal a 476 Ma. Foi observado um único dado a 997 Ma. 

Conclusão: Os histogramas de frequência de idades mostraram que os zircões analisados nas três amostras têm idades que variam entre 
400 e 1250 Ma. Os principais picos estão em 470 para a Fm. Maíz Gordo, 485 Ma para a Fm. Lumbrera e 476 Ma para a Formação Los 
Colorados. Esses picos estão diretamente relacionados com os granitos da Orogenia Oclóyica ocorrida no final do Ordoviciano e que aflora 
nas serras localizadas tanto no leste como oeste da bacia. Alguns zircões de idades mais antigas, que variam entre 1250 e 500 Ma, mostram 
que algumas outras fontes poderiam ter contribuído no preenchimento da bacia, como seria o caso do embasamento de baixo grau, o 
Complexo Puncoviscana aflorante nas serras localizados para leste da bacia del Tonco. Estudo de paleocorrentes se mostram necessários 
para melhor detalhamento da fonte e origem desses sedimentos. O presente estudo não permitiu precisar a inversão tectônica que teria 
acontecido entre o deposito da Fm. Lumbrera e a Formação Los Colorados. 

Palavras-Chave: U-Pb, Bacia de Antepaís, Análise de Proveniência, NW Argentina, Cretáceo-Paleógeno 
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Introdução: As matas de galeria que são formações florestais que margeiam fluxos de água como córregos e rios. Apresentam espécies 
perenifólias e um ambiente muito heterogêneo em seu interior, havendo mudanças de topografia e variações na camada superficial do 
solo devido ao curso do rio. Ocupam 5% do Cerrado e contribuem com 33% da sua flora fanerogâmica. Possuem um papel muito 
importante evitando o depósito de sedimentos nos cursos d’água e servindo como refúgio para a fauna em épocas de seca. A avaliação do 
estrato de regeneração de matas de galeria permite inferir sobre seu estado de conservação e sua sucessão florística. O objetivo do estudo 
foi caracterizar a estrutura e florística do estrato de regeneração da mata de galeria do ribeirão do Gama em 2014, e compará-lo ao estrato 
de adultas (árvores com DAP = 10 cm). 

Metodologia: A mata de galeria do Gama que faz parte da Fazenda Água Limpa (FAL), da Universidade de Brasília que possui 64 (ha) de 
área e está localizada em Brasília, DF (15º 56’ - 15º 59’ S e 47º 55’ - 47º 58’W), em uma altitude média de 1100 metros. A amostra da 
regeneração natural incluiu todos os indivíduos com diâmetro a altura do peito (DAP)< 10cm, separados em três categorias representadas 
por subparcelas: plântula (subparcelas de 2 x 2 m, altura < 1 m), juvenis (subparcelas de 5 x 5 m, altura > 1 m e DAP < 5 cm), e arvoreta 
(subparcelas de 10 x 10 m, altura = 1m e com DAP = 5cm e < 10 cm). Para cada categoria foram utilizadas 151 parcelas. As subparcelas 
foram distribuídas de maneira sistemática ao longo de 10 linhas perpendiculares ao curso d’água, que se estendem até a borda da mata, 
com um espaçamento de 100 m entre cada uma delas. Foi calculado o índice de Shannon e quanto a fitossociologia foi utilizado o Índice de 
Valor de Cobertura (IVC). 

Resultados: Na regeneração, foram amostradas 54 famílias, 97 gêneros e 120 espécies. Os índices de Shannon e Pielou foram, 
respectivamente, 3,74 nats./ind. e 0,77. As 10 principais espécies do estrato adulto tiveram forte representação na regeneração. As de 
maior IVC foram em sua maioria tolerantes à sombra e heliófitas, com poucas pioneiras. Foram observadas 100 sp. (66,2 sp/ha) e 611,9 
ind./ha (arvoretas), 85 sp (225,2 sp/ha) e 3290,1 ind./ha (juvenis) e 58 sp (960,3 sp/ha) e 10.264,9 ind./ha (plântulas). As principais espécies 
nas arvoretas foram Amaioua guianensis Aubl., Metrodorea pubescens A. St.-Hil. & Tul.,  Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand, 
Cheiloclinium cognatum (Miers) A. C. Sm., Miconia cuspidata Mart. ex Naudin . Na categoria juvenis foram: M. pubescens, A. guianensis, C. 
cognatum, P. heptaphyllum e Siparuna guianensis Aubl. Nas plântulas foram: M. pubescens, Copaifera langsdorffii Desf., Licania apetala (E. 
Mey) Fritsch, Astronium fraxinifolium Schott. e Cupania vernalis Cambess 

Conclusão: A elevada diversidade e alta representatividade das espécies adultas em todos os estratos de regeneração e indicam que o 
ambiente apresenta boa estabilidade em sua estrutura florística. A grande proporção de tolerantes à sombra e baixa proporção de 
pioneiras indicam que baixos níveis de perturbação na mata de galeria do ribeirão do Gama. 

Palavras-Chave: estabilidade, diversidade, florística, mata de galeria, regeneração. 
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O estado da arte dos recursos tecnológicos empregados na produção de notícia para dispositivos móveis 

Lucas de Lacerda Ludgero 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Comunicação 
Instituição: UnB 
Orientador (a): SUZANA GUEDES CARDOSO 

Introdução: A tecnologia mudou a maneira como as pessoas “consomem” informação. Do jornal impresso fomos transferidos para os 
portais online e todo um processo de adaptação foi – e ainda é – necessário. Podemos tomar conhecimento de qualquer acontecimento no 
mundo desde que tenhamos um notebook e acesso à internet. No entanto, a interação dos usuários com a notícia tem sido, cada vez mais, 
aperfeiçoada. Com o advento de novos dispositivos móveis, como os smartphones e tablets, temos a possibilidade de nos informar 
instantaneamente. Temos a informação na palma da mão. O objetivo desta pesquisa é compreender como é feita a transferência desse 
conteúdo produzido para computadores para esses novos dispositivos e se o design responsivo/adaptável tem sido respeitado. 

Metodologia: Por meio de bibliografia indicada pela orientadora, como os textos “Criação de Revistas Digitais para Tablets”, de Jean 
Pluvinage, e “International Criteria in Editorial Web Design”, de Bella Palomo, elaborávamos fichamentos semanais para serem 
apresentados durante encontros mensais. O que era mais relevante em cada texto era filtrado e se transformava, então, em parte da 
redação final do projeto de pesquisa. Entrevistas com profissionais da área que dominam essa transferência do conteúdo dos 
computadores para os novos dispositivos (smartphones e tablets) também fizeram parte da metodologia. Além disso, vídeos tutorias de 
sites especializados em design responsivo e que explicavam o processo estudado neste trabalho auxiliariam os graduandos na elaboração 
desta pesquisa. 

Resultados: O jornalismo é uma área interdisciplinar e no caso do design de notícias ou do planejamento gráfico das informações, inserido 
nesse campo de estudo, não é diferente. A falta de conhecimentos em programação de computadores foi uma das dificuldades pelas quais 
passaram os estudantes. Entretanto, cientes de que precisavam conhecer pelo menos o básico da área para poder continuar a pesquisa e 
concluí-la com esmero, os graduandos incluíram a busca por informações nesse campo de estudo na pesquisa que produziam. Perceberam 
que, mais do que a simples disposição das notícias em uma página, é nos bastidores, na programação dos sites que está o segredo de todas 
aquelas páginas que acessamos diariamente. 

Conclusão: O trabalho em conjunto dos profissionais da Comunicação, do Design e da Computação é essencial para que o resultado da 
página de um portal de notícias seja o mais satisfatório possível. Essa união de conhecimentos é necessária para que a página pensada e 
estruturada em papel ou em algum software pelo designer possa tomar forma na internet da maneira pensada originalmente. Como nem 
sempre as redações de jornais podem contar com todo esse arsenal de conhecimentos, exige-se cada vez mais que os jornalistas estejam 
preparados para lidar com essa nova realidade. No texto “Sistemas de Publicação em Ciberjornalismo: Rotinas Produtivas”, de Luciana, 
Mielniczuk, a cobrança dessa polivalência exigida nos últimos anos dos profissionais da comunicação é confirmada quando a autora fala 
sobre a convergência profissional. As faculdades de Comunicação precisam formar, agora, não apenas um profissional que tenha uma boa 
redação e seja perspicaz na tarefa de captar a informação. Não se pode negar que es 
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Produção e Organização de ações efetivas para resgate de processos fotográficos históricos e 

alternativos 

Lucas de Sousa Aguiar 
Unidade Acadêmica: Instituto de Artes 
Instituição: UnB 
Orientador (a): RUTH MOREIRA DE SOUSA REGIANI 

Introdução: Analisar a lógica hacker presente em diversos projetos artísticos contemporâneos, a partir do conceito de “mentir mal” e 
“mentir bem” proposto por Joan Fontcuberta, apresentado em sua obra literária “O Beijo de Judas” (1997). O objetivo deste texto é 
observar e aplicar a prática de subversão dos sistemas vigentes para efetivar a prática artística relacionada com narrativas ficcionais. Para 
tanto, utiliza-se como principal referência o projeto da artista plástica Rosalind Brodsky (alter ego de Suzanne Treister), o  Institute of 
Militronics and Advanced Time Interventionality (IMATI). O projeto objetiva, portanto, analisar os processos existentes dentro de diversos 
projetos baseados no sistema parasitário da prática hacker e aplica-los às poéticas contemporâneas, visando mapear um comportamento 
comum entre eles, baseados em conceitos de reprodutibilidade e de mimetismo. 

Metodologia: Todo o processo se dá por via de pesquisa e espelhamento no sistema utilizado por Rosalind Brodsky. O processo hacker 
presente em sua obra pode ser observado na obra de diversos artistas, como o Museu de Tecnologia Jurássica, de David e Diana Wilson, ou 
os medicamentos fictícios de Dana Wyse. O desenvolvimento se inicia a partir da seguinte questão: Como parecer uma empresa real, 
utilizando-se de produtos que “não existem”?   A resposta começa com o entendimento do funcionamento de um sistema, pois a análise 
profunda de um esquema é essencial para a eficácia do projeto. O contato direto com o trabalho da artista plástica Ruth Sousa, a empresa 
fictícia Made Up Memories Corp.®, possibilitou um melhor entendimento sobre o mimetismo presente nas empresas fictícias, sendo 
aplicados posteriormente em outras obras que se assemelham com o trabalho da artista. Após aprender os esquemas empresariais, o 
elaborar estratégico se dá de maneira mais orgânica. 

Resultados: O contato direto, ou por via de pesquisa bibliográfica, com projetos artísticos relacionados a narrativas ficcionais, possibilitou 
um maior esclarecimento sobre os questionamentos sobre o assunto. Ao relacionar o funcionamento de empresas fictícias com o 
pensamento hacker, foi possível perceber a semelhança de processo entre as duas atividades, onde ambas estão parasitando um sistema 
vigente e efetivo. As questões acerca desta relação foram suficientemente interessantes para gerar projetos artísticos vindouros e um 
artigo sobre o assunto, o qual será possivelmente publicado. 

Conclusão: A metalinguagem presente nos projetos artísticos anteriormente citados, possibilita ao fruidor novas perspectivas sobre o 
horizonte da arte contemporânea. Os trompe-l’oeil existentes nas empresas fictícias demandam estratégias diversas para que o processo 
consiga êxito, porém, muitos ainda apresentam vestígios para criar imersão com o público, possibilitando maior efetividade  das suas 
abordagens. Após a pesquisa, é possível perceber certa resistência do meio artístico e acadêmico acerca de narrativas ficcionais 
relacionadas as produções visuais e textuais, mesmo tendo grande quantidade de conteúdo existente para ser explorado e aprofundado. 
Hackear um sistema para utilizado ao seu bel-prazer não é uma tarefa simples, porém, se bem executado, a potência poética abre novas 
perspectivas de debate teórico. 

Palavras-Chave: Rosalind Brodsky, Hacker, Arte contemporânea, business models, Ficção 
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Trajetória e características sócio-institucionais das ações coletivas organizadas em torno da indústria de 

suínos no Brasil: uma análise regional comparada 

Lucas de Souza Ferreira 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária 
Instituição: UnB 
Orientador (a): MARLON VINICIUS BRISOLA 

Introdução: A suinocultura tem grande importância como atividade econômica no Brasil. As relações entre os elos de sua cadeia produtiva, 
e em especial, entre os próprios suinocultores organizados, tem propiciado ganhos políticos, econômicos e técnicos. Contudo, tal interação 
institucional tem sido pouco estudada no campo da sociologia econômica, revelando importante contexto a ser apreciado pela academia e 
pelos estrategistas do agronegócio nacional. Este estudo buscou levantar conhecimento sobre como andam os estudos sobre a trajetória e 
características sócio institucionais das ações coletivas organizadas em torno da indústria suinícola nacional. 

Metodologia: Partindo dessa realidade, buscou-se levantar estudos que abordassem as relações entre os atores envolvidos no complexo 
agroindustrial da suinocultura nos últimos 10 anos. Para tanto, utilizou-se descritores compatíveis ao tema proposto aplicados nas bases de 
dados SCIELO e CAPES, bem como no Banco de Teses e periódicos da CAPES. Os descritores utilizados foram: “contratos suinocultura”, 
“ações coletivas suinícolas”, “associações suinícolas”, “instituições suinocultura” e “sociologia econômica suinocultura”. 

Resultados: Levantou-se 44 estudos, porém apenas 5 estudos se relacionam ao tema proposto neste trabalho. Foram eles: (1) Mieli e 
Waquil (2007), Estrutura e dinâmica dos contratos na suinocultura de Santa Catarina: um estudo de casos múltiplos (Scielo), (2) Borges 
(2012), As estruturas estritamente coordenadas no sistema agroindustrial de carne suína na região Oeste do Paraná (Capes Teses), (3) Da 
Rocha et al (2013), Ambiente institucional e políticas públicas para o biogás proveniente da suinocultura (Capes Teses), (4) Coser (2010), 
Contrato de integração de suínos: formatos, conteúdos e deficiências da estrutura de governança predominante na suinocultura brasileira 
(Capes Periódicos), e (5) Da Silva, Bassi e Do Nascimento (2011), A implementação de políticas públicas pelas instituições públicas de 
pesquisa: um estudo sobre pesquisas e tecnologias da Embrapa suínos e aves para mitigação do impacto ambiental da suinocultura no 
oeste catarinense (Capes Periódicos). 

Conclusão: A suinocultura é um setor do agronegócio pautado na construção de redes e sistemas. Os agentes envolvidos nesta cadeia 
produtiva levantam questões que realmente são necessárias para a continuidade do setor, pois quem opera fora das condições mínimas 
perde competitividade. Contudo, poucos estudos que trata-se estritamente das relações entre os agentes foram encontrados. A sociologia 
econômica, campo ainda recente de estudos sobre temas dessa natureza, requer maior conhecimento e exploração por parte dos 
pesquisadores em torno do agronegócio e as relações entre os elos das cadeias produtivas – e aí se inclui a suinocultura. 

Palavras-Chave: Sociologia Econômica, Grupos de Interesse, Instituições, Suínos. 

Colaboradores: Nada Consta. 

 

  



 

  503   

Vol. 2 

 
Análise de Técnicas de Redução de Ruído Colorido em Sistemas de Identificação de Locutor 

Lucas de Souza Silva Entreportes 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Tecnologia 
Instituição: UnB 
Orientador (a): JOAO PAULO CARVALHO LUSTOSA DA COSTA 

Introdução:  

Metodologia:  

Resultados:  

Conclusão:  

Palavras-Chave:  

Colaboradores:  

 

  



 

  504   

Vol. 2 

 
Ação de extratos de Cochlospermum regium sobre o crescimento de leveduras expostas ao estresse 

oxidativo 

Lucas Eurich Arrais 
Unidade Acadêmica: Departamento de Biologia Celular 
Instituição: UnB 
Orientador (a): ELIDA GERALDA CAMPOS 

Introdução: Cochlospermum regium (Algodãozinho-do-Campo), pertencente à família Cochlospermaceae, é uma planta bem conhecida na 
região centro-oeste e que é usada com propósitos medicinais pela população. Assim como outras importantes espécies do Cerrado, C. 
regium está ameaçada de extinção, mesmo antes de suas propriedades terapêuticas serem confirmadas por meio da pesquisa científica. A 
domesticação da espécie nativa é o primeiro passo em direção à proteção dessa espécie e foi iniciada por pesquisadores da Embrapa, 
Dijalma Barbosa da Silva e Vera Lúcia Perussi Polez  Nosso grupo de pesquisa realizou estudos anteriores com extratos aquosos do pó da 
raiz do C. regium de origem nativa que demonstrou possuir um significativo potencial antioxidante in vitro. Para dar prosseguimento aos 
estudos com C. regium, o presente estudo teve como objetivo medir a influência de extratos das plantas domesticadas e compará-las com 
a espécie nativa. 

Metodologia: As amostras em pó de diferentes partes do C. regium domesticado foram fornecidas pelo pesquisador da Embrapa Recursos 
Genéticos e Biotecnologia Dijalma Barbosa da Silva. Foram feitos extratos etanólicos da casca interna da raiz (CIR), casca a planta (100 mg) 
foi adicionado a 10 ml de etanol. A infusão foi incubada por 2 horas a 200 rpm em um shacker à temperatura ambiente. O filtrado foi 
centrifugado a 12000 rpm por 10 min a temperatura ambiente. Após centrifugação, o sobrenadante foi coletado e liofilizado. O pó foi 
estocado a -20?C até seu uso, quando foi dissolvido em água.   Os extratos foram analisados pela sua influência no crescimento de 
leveduras Saccharomyces cerevisiae EG118 mutadas para o gene que expressa a enzima superóxido dismutase, se eles são capazes de 
aumentar ou reduzir o crescimento. 

Resultados: Os resultados não foram suficientes para que nos permita inferir que o potencial antioxidante de C. regium auxilie no 
crescimento de leveduras, bem como exista alguma inibição de crescimento nas concentrações de extrato utilizadas. 

Conclusão: O objetivo do presente estudo foi verificar se o potencial antioxidante das espécies nativa e domesticada de C. regium são 
semelhantes. Os resultados obtidos não indicaram tal diferença, mas são necessários mais experimentos em triplicata para se verificar 
alterações no crescimento de leveduras. Há também um ponto de vista sobre os fatores externos, os fatores abióticos que influenciaram a 
planta. Isto é relevante uma vez que, em termos de proteção da espécie para estudos posteriores de seu potencial medicinal, era 
necessário saber se os antioxidantes sofreriam alguma variação, mas não foi possível chegar a essa conclusão. 

Palavras-Chave: c.regium, antioxidantes, crescimento, leveduras 
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Identificação, elaboração e produção de material audiovisual sobre um tema relevante em economia da 

saúde para a gestão municipal da saúde no âmbito da BVS ECOS: avaliação econômica em saúde 

Lucas Felipe Carvalho Oliveira 
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade da Ceilândia 
Instituição: UnB 
Orientador (a): EVERTON NUNES DA SILVA 

Introdução: Os gestores municipais de saúde ainda fazem pouco uso de evidências na elaboração de políticas e no processo de tomada de 
decisão, na qual são utilizados diversos atores sociais, sendo pouco hegemônico a utilização do conhecimento cientifico, além de que, a 
produção cientifica, em muitos casos, é escassa. Atualmente, a BVS ECOS, iniciativa do Ministério da Saúde em parceria com a Organização 
Pan-Americana da Saúde, tenta disponibilizar artigos e documentos relacionados com a economia da saúde. Portanto, evidencia-se que as 
decisões do tema de Avaliação econômica em saúde são importantes, pois envolve toda a interface de incorporação e exclusão de 
tecnologias leves e duras, demandadas pelos conselhos de saúde, estando a avaliação econômica em saúde estritamente relacionada ao 
financiamento e aos custos com saúde. Objetivos: Produzir material informativo para fomentar o uso de gestão informada por evidência 
científica para os municípios brasileiros no âmbito da Biblioteca Virtual da Saúd 

Metodologia: Foi realizado um estudo descritivo, extraindo os temas mais relevantes em economia da saúde discutidos pelos gestores 
municipais em saúde nos congressos nacionais de Secretarias Municipais de Saúde, realizados pelo Conselho Nacional de Secretarias 
Municipais de Saúde – Conasems, no período de 2009 a 2013, comparando-os com os temas mais frequentes na BVS ECOS. 

Resultados: O tema de Avaliação Econômica em Saúde possui 17.524 artigos e documentos publicados, dentre eles 474 são artigos em 
português, representando 2,7% do total e 17.050 são artigos internacionais, com representação de 97,3% dos artigos publicados na BVS 
ECOS. 

Conclusão: Observou-se que a grande maioria são artigos internacionais, mais que não representam um fator limitante para a utilização da 
BVS ECOS, pois mesmo assim apresentam informações para subsídio na tomada de decisão. 

Palavras-Chave: Políticas informadas por evidência, Saúde baseada em evidência, economia da saúde, Avaliação econômica em saúde 
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Métodos – Metodologias: Caminhos para uma Abordagem Multimétodo 

Lucas Heiki Matsunaga 
Unidade Acadêmica: Departamento de Psicologia Social e do Trabalho 
Instituição: UnB 
Orientador (a): HARTMUT GUNTHER 

Introdução: O objetivo deste estudo foi descrever os elementos e as tendências metodológicas dos artigos publicados pelos professores de 
uma universidade pública no curso de psicologia. Tendo em vista que a publicação em revistas que adotam a revisão é um dos principais 
meios de divulgação avanços científicos, coube fazer uma avalição de quais métodos e abordagens os professores das universidades 
públicas tem adotado 

Metodologia: Foram analisadas os perfis de 82 professores dos mais diversos departamentos e focos de pesquisa. Para fazer a análise, foi 
extraído da plataforma Lattes o currículo de todos os docentes. Os artigos e outras inferências foram todas baseadas no currículo que o 
professor preencheu até o ano de 2015. 

Resultados: A distribuição de professores de acordo com ano de contratação evidencia que a universidade tem profissionais tanto mais 
antigos quanto mais jovens. Houve um indicativo de como o curso não é uniforme na distribuição de artigos por professor. Foi visto, 
também, que a maior parte dos últimos artigos publicados nesta universidade consistem de revisão de literatura(26%). Pesquisas de 
levantamento consistem de 14,3% das publicações. Pesquisas a qual utilizaram o desenho de delineamento experimental contabilizam 10, 
5% das publicações e que relatam uma abordagem multimétodos, 7,0%. Foram identificados 20 tipos de abordagens metodológicas. 

Conclusão: Discussão / Conclsão: A partir da análise dos dados, criou-se uma hipótese de que a baixa frequência de publicações, por alguns 
professores, seja indicativo da não atualização do currículo Lattes, ou que esses professores pertençam à áreas da psicologia, em que o 
foco de publicação se dá por meio de livros e não artigos. Outro aspecto analisado é a variabilidade de tipos de métodos utilizados, a qual 
sugere a hipótese de que o curso de psicologia desta universidade possui diferentes tipos de visões teóricas e metodológicas. 

Palavras-Chave: Métodos, Metodologia, Professores, Artigos científicos, Perfil de Publicação, Universidade Pública. 
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UM DIÁLOGO SOBRE O CONCEITO DE PODER EM MAX WEBER E HANNAH ARENDT 

Lucas Keiji Maeda 
Unidade Acadêmica: Departamento de Sociologia 
Instituição: UnB 
Orientador (a): MARIA FRANCISCA PINHEIRO COELHO 

Introdução: Há divergências a respeito da teoria do poder em Max Weber em Hannah Arendt, porém nesta pesquisa venho propor um 
diálogo entre ambos os autores a partir de suas convergências em relação à teoria da ação. Explicarei ambas as teorias, o significado de 
poder, de dominação, do autoritarismo, do estado e da política. Ao final do texto apresentarei que não há apenas convergências, como 
também ambas as teorias se complementam por meio de suas “afinidades eletivas”, ou seja, fragmentos das teorias que se inter-
relacionam e se complementam 

Metodologia: recolhido material bibliográfico sobre a teoria do poder em Max Weber e Hannah Arendt. Utilizamos as afinidades eletivas 
entre os respectivos autores que são a crítica da modernidade, a preocupação central com o espírito da política e além disso a 
preocupação com o sentido subjetivo da ação. Ademais utilizamos instrumentos sociológicos weberianos como tipo ideias, método 
comparativo, conceito de poder, de ação, de dominação, de obediência. Outrossim foi também utilizado aspectos filosóficos de Hannah 
Arendt como a concepção de poder, de violência, de política e da ação. 

Resultados: Obtivemos como resultado uma nova concepção de poder a partir das convergências entre os dois autores. Pois pelas teorias 
do poder, por mais divergentes que fossem, pôde-se identificar convergências em suas concepções, que desse modo descobrimos aspectos 
ausentes em ambas as teorias e que assim uma complementava a outra. 

Conclusão: Pela pesquisa conseguimos identificar que o poder se constitui como toda probabilidade de impor a vontade sobre outro tendo 
como premissa a probabilidade da vontade desse outro em obedecer à ordem de vigência.  Trazendo o indivíduo que obedece como ator 
participante da relação de poder. 

Palavras-Chave: Hannah Arendt, Max Weber, Afinidades Eletivas, Teoria da Ação, Comportamento, Dominação, Poder, Legitimidade 

Colaboradores: Lauro Rodrigues de Moraes Rêgo Júnior, Maria Francisca Pinheiro Coelho 
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Avaliação do perfil lipídico e do estresse oxidativo de pacientes chagásicos e/ou isquêmicos da região 

metropolitana de Brasília 

Lucas Marques Ferni 
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade da Ceilândia 
Instituição: UnB 
Orientador (a): EDUARDO ANTONIO FERREIRA 

Introdução: A doença de Chagas é uma zoonose causada pelo Trypanosoma cruzi e por ser endêmica é um dos problemas de saúde 
pública. A cardiopatia chagásica crônica (CCC) constitui numa manifestação importante dessa doença, que tende a apresentar 
manifestações clínicas, desencadeadas por vários mecanismos. A insuficiência cardíaca congestiva (ICC), normalmente é causada pela CCC 
e caracterizada por arritmias e morte súbita em adultos jovens nas áreas endêmicas. Evidências experimentais e clínicas tem apontado que 
alterações no metabolismo de lipídeos, ocasionam alterações nas concentrações de lipoproteínas, um importante fator de risco para o 
desenvolvimento da aterosclerose e diversas ICCs e responsável pelo aumento das doenças cardiovasculares e pelos casos de mortes 
relacionadas. Desta forma, o objetivo deste projeto foi traçar o perfil lipídico, glicêmico e valor do peptídeo natriurético (NT-proBNP) de 
pacientes chagásicos e/ou isquêmicos da região metropolitana de Brasília. 

Metodologia: Para o desenvolvimento desse trabalho, foram recrutados 42 indivíduos (homens e mulheres), com idades entre 21 e 80 
anos, com diagnóstico CCC e/ou ICC da área metropolitana de Brasília, através de critérios de inclusão e exclusão pré-definidos com auxílio 
de referências de seleção dos médicos do Instituto de Cardiologia do Distrito Federal (IC-DF). Para a análise do perfil lipídico o material 
utilizado foi o soro e a análise feita por método enzimático colorimétrico, para a análise das frações LDL e VLDL foram utilizados cálculos 
preconizados (Colesterol total = HDL+LDL+ triglicerídeos/5). Além disso, para análise do NT-proBNP foi utilizada amostras de soro 
analisadas por eletroquimioluminescência e para a análise de glicemia utilizada a técnica enzimática colorimétrica, todas as análises foram 
feitas com os pacientes em jejum. 

Resultados: Dos pacientes avaliados 81% (29 pacientes) eram homens e 19% (7 pacientes) eram mulheres, onde 6 pacientes foram inclusos 
nos critérios de exclusão. Dentre eles 42% eram portadores da doença de chagas, 55% portavam isquemia e 3% eram idiopáticos. Dentre as 
análises do perfil lipídico 72,2% estava dentro dos valores de referência para colesterol total (ref. <200 mg/dL), 75% para triglicerídeos (ref. 
<150 mg/dL), 63,9% para HDL-C (ref. >39 mg/dL), 77,8% para LDL-C (ref. <130 mg/dL), e 72,2% para VLDL (ref. <30 mg/dL). Já a glicemia 
36,1% dos pacientes apresentavam-se normais (ref. 100 mg/dL) e por se tratar de pacientes com ICC, o NT-proBNP, em todos 
apresentavam valores superiores ao de referência de até 150 pg/dL (valor médio de 2515 pg/dL). 

Conclusão: Com base nos resultados e tendo em vista os valores de referência preconizados para cada análise de perfil lipídico, podemos 
perceber que a maioria dos pacientes estavam dentro do estimado, contudo para os valores de glicemia mais de 60% destes estavam com 
valores acima do aceitável, levando a uma suspeita de que estes sejam portadores de Diabetes Mellitus, já o NT-proBNP todos os pacientes 
apresentaram valores superiores ao preconizado, levando a crer que o marcador é um importante aliado no diagnóstico complementar da 
insuficiência cardíaca congestiva, contudo sabendo que muitos marcadores bioquímicos são alterados por medicações, prática ou não 
prática de atividades físicas, dentre outros fatores, há que se fazer estudos complementares para se fechar um perfil para tal patologia. 

Palavras-Chave: Doença de Chagas, Isquemia, Perfil lipídico, insuficiência cardíaca congestiva, NT-proBNP. 

Colaboradores: Marianne Lucena da Silva, Gerson Cipriano Júnior. 
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EFEITO DA APLICAÇÃO DO PÓ DE BASALTO SOBRE AS CARGAS ELÉTRICAS PERMANENTES E VARIÁVEIS 

DO SOLO 

Lucas Melo Silva Rodrigues 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária 
Instituição: UnB 
Orientador (a): JADER GALBA BUSATO 

Introdução: Apesar da liderança na produção de alimentos, grande parte dos solos brasileiros possui características químicas desfavoráveis 
como altos teores de alumínio, baixa disponibilidade de nutrientes e de cargas elétricas negativas. Isto requer a aplicação de grandes 
quantidades de insumos capazes de fornecer nutrientes e melhorar o ambiente químico do solo. Grande parte desses insumos é 
importada, o que onera os custos de produção e coloca o país numa condição de elevada dependência externa. A rochagem é a prática de 
aplicação de rochas finamente moídas aos solos que visa melhorar o ambiente químico dos solos cultivados. Rochas como o sienito 
nefelínico são potenciais fornecedores de nutrientes e de cargas elétricas aos solos e existem grandes depósitos no território nacional. A 
validação do uso de sienito nefelínico pode reduzir a demanda de importação de insumos destinados aos campos, beneficiando a 
agricultura brasileira. 

Metodologia: Amostras de um Latossolo Vermelho Amarelo distrófico localizado na Chapada de Sobradinho (15°3625,80S e 15°3628,14S e 
47°4449,63O e 47°4447,76O) foram coletadas na camada de 0,4 e 0,6 m de profundidade. Após, as amostras receberam doses 
equivalentes a 0, 600, 1200, 1800 e 2400 kg ha-1 de sienito nefelínico moído (partículas < 2,0 mm de diâmetro) e foram acondicionadas em 
vasos com capacidade de 14 dm3, em casa-de-vegetação. O material foi umedecido em dias alternados e após 60 dias foi coletado para 
avaliações de fertilidade (EMBRAPA, 2009) e densidade de cargas elétricas variáveis e permanentes de acordo com Anderson & Sposito 
(1991). Os resultados foram submetidos à análise de variância e quando significativas as variáveis oram comparadas por um teste de 
médias (Tukey, p<0,05). Modelos de regressão também foram obtidos para as variáveis significativas. As avaliações estatísticas foram 
realizadas utilizando-se o programa R. 

Resultados: Não houve alterações no pH, H+Al3+, Al3+ e nos teores de Ca2++Mg2+ do solo após 60 dias da incubação das diferentes doses 
do sienito nefelínico. Entretanto, observaram-se aumentos significativos para o K+ trocável e para o P disponível foram observados. Para o 
K+, um modelo de regressão linear altamente significativo foi determinado (y = 29,565***+0,124***x, R2 = 0,954***). Já para o P, o 
modelo quadrático foi o que apresentou o melhor ajuste (y = 1,148** + 0,030***x – 6,180.10-5**x2, R2 = 0,954***). O quantitativo de 
cargas elétricas variáveis não foi alterado com a adição do sienito nefelínico (dose equivalente a 2400 kg ha-1), mas a densidade de cargas 
permanentes teve um aumento significativo (Teste de Tukey, p<0,05) na ordem de 166,7%. Isto representa 

Conclusão: O sienito nefelínico pode substituir parte dos fertilizantes potássicos e fosfatados assim como pode ser empregado para 
aumentar a densidade de cargas permanentes em solos intemperizados brasileiros. Entretanto, este material não pode ser empregado 
como corretivo de acidez do solo, em função da sua baixa eficiência no ajuste do pH, acidez trocável (Al3+) e potencial (H+Al3+). 

Palavras-Chave: Remineralizadores, Potássio, Fontes alternativas. 

Colaboradores: Luiz Fernando dos Santos, Lucas Leal Machado, Alan Ribeiro Mól,  Éder de Souza Martins, Fernando Fabriz Sodré, Jader 
Galba Busato. 
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Análise de técnicas de dimensionamento de solo grampeado 

Lucas Moreira Madriles 
Unidade Acadêmica: Departamento de Engenharia Civil e Ambiental 
Instituição: UnB 
Orientador (a): GREGORIO LUIS SILVA ARAUJO 

Introdução: O objetivo da pesquisa é analizar e reconhecer a influencia de cada parâmentro levado em consideração nos métodos 
desenvolvidos para a técnica de solo grampeado (soil nailing) e determinar quais métodos de execução melhor se aplicam ao solo de 
Brasília, devido ao fato de ser um solo bastante peculiar em seu comportamento. 

Metodologia: A técnica de solo grampeado consiste manter uma porção do solo estabilizada em uma área de talude por meio de hastes 
fixadas e envolvidas com uma calda de cimento. A força gerada pelo contato entre o conjunto grampo-calda de cimento e o solo mantém o 
talude estável.  Existem vários métodos que determinam a melhor condição de espaçamento entre as barras, ângulo de inclinação, 
geometrias do concreto projetado na face do talude e das hastes para realizar a técnica. A pesquisa determinará os métodos cujos 
parâmetros melhor representam os encontrados em Brasília. 

Resultados: Tendo em vista que que a pesquisa foi assumida pelo aluno cerca de dois meses atrás, os resultados ainda estão em 
andamento. 

Conclusão: Baseando-se nas análises iniciais, verifica-se que uma análise bastante acurada deve ser feita dos métodos de 
dimensionamento para uma melhora aplicação ao solo de Brasília. 

Palavras-Chave: Estabilidade de taludes, solo grampeado, reforço de solos 

Colaboradores: Não se aplica 
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A Formação do Pensamento Crítico no Brasil 

Lucas Moura Vieira 
Unidade Acadêmica: Departamento de Filosofia 
Instituição: UnB 
Orientador (a): ALEX SANDRO CALHEIROS DE MOURA 

Introdução: Nosso objetivo é estudar o tema da Formação nos autores clássicos do pensamento crítico brasileiro. Como ponto de partida e 
com o intuito de situar o debate, usaremos o prefácio escrito por Antonio Candido para o livro Raízes do Brasil. Candido aponta para três 
obras cruciais para pensar estre momento de análise crítica sobre a formação do Brasil. Estas obras surgem como contraponto às análises 
dogmáticas que eram feitas até então. Os textos são: Casa Grande e Senzala (1933), de Gilberto Freyre, Raízes do Brasil (1936), de Sérgio 
Buarque de Holanda, Formação do Brasil Contemporâneo (1942), de Caio Prado Jr. Além destes textos Antonio Candido aponta outro livro 
de Caio Prado Jr, Evolução Política do Brasil (1934), que teria sido a primeira tentativa de síntese da história brasileira baseada no 
marxismo. O desenvolvimento da pesquisa consiste em mostrar como os métodos de análise presentes nestas obras se contrapõem ao 
dogmatismo dos seus antecessores. 

Metodologia: A elaboração do trabalho foi feita com base na leitura crítica dos textos indicados na Introdução. O texto foi elabora com 
base na leitura e debate das obras em questão. Também nos valemos de leituras complementares, algumas delas constam na bibliografia 
complementar outras foram acrescidas ao projeto ao longo da pesquisa. Os textos, Casa Grande e Senzala (1933), de Gilberto Freyre, 
Raízes do Brasil (1936), de Sérgio Buarque de Holanda, Formação do Brasil Contemporâneo (1942), de Caio Prado Jr, foram lidos com base 
na chave de leitura apontada por Antonio Candido no prefácio do Raízes do Brasil, onde aparecem especificados quais foram as 
ferramentas metodológicas utilizadas por cada autor. 

Resultados: Primeiramente pretendia-se pensar, com base na leitura dos textos que tratam sobre a formação de diversos aspectos e áreas 
de conhecimento do e no Brasil, como seria uma história da formação da filosofia no Brasil. Ao longo do percurso percebemos, como já 
desconfiávamos no início, que esta é uma tarefa grande demais para ser abordada em uma pesquisa deste tipo. Entre as etapas: 1) 
surgimento do pensamento crítico no Brasil. 2) contraposição entre esta corrente às tentativas anteriores de interpretação da realidade 
brasileira. 3) formação da filosofia no Brasil. Desenvolvemos a primeira e parte da segunda, ficando a terceira para um outro projeto. O 
resultado do projeto é a aquisição de alguns elementos teóricos que permitam pensar a questão da formação da filosofia no Brasil. 

Conclusão: Como já foi dito na introdução, o percurso percorrido foi a leitura de determinadas obras (Casa Grande e Senzala (1933), de 
Gilberto Freyre, Raízes do Brasil (1936), de Sérgio Buarque de Holanda, Formação do Brasil Contemporâneo (1942), de Caio Prado Jr) tendo 
em vista a contraposição que Atonio Candido faz entre elas e a as obras que as precedem. Pontuando a diferença metodológica que há 
entre os intérpretes supracitados e os seus antecessores e os desdobramentos e consequências que daí decorre. A título de conclusão 
poderíamos dizer que as análises críticas da formação brasileira e, sobretudo, dos motivos do atraso brasileiro frente a outras nações, 
abrem um novo campo de ação política ao caracterizar o atraso como consequência de determinada organização social, construída 
historicamente e, portanto, superável, frente às análises naturalistas e dogmáticas que pretendiam justificar o atraso ao invés de 
apresentar elementos que  permitissem superá-lo. 

Palavras-Chave: Antonio Candido, Crítica, Formação, Brasil. 

Colaboradores: grupo de pesquisa em filosofia política - Dep de Filosofia 
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Recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça: uma análise sobre o procedimento 

Lucas Nascimento Carneiro 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Direito 
Instituição: UnB 
Orientador (a): HENRIQUE ARAÚJO COSTA 

Introdução:  

Metodologia:  

Resultados:  

Conclusão:  

Palavras-Chave:  

Colaboradores:  

 

  



 

  514   

Vol. 2 

 
Síntese e caracterização das propriedades estruturais e magnéticas da família FeSe1-xTex 

Lucas Nixon Queiroz Xavier 
Unidade Acadêmica: Instituto de Física 
Instituição: UnB 
Orientador (a): JOSE ANTONIO HUAMANI COAQUIRA 

Introdução: Recentemente muitos pesquisadores têm-se dedicado a estudar os supercondutores de alta temperatura crítica (TC) à base de 
Fe. Estes novos materiais parecem ser governados por um mecanismo de supercondutividade similar ao encontrado em metais puros, ou 
seja, a supercondutividade nestes compostos metálicos é bem explicada na teoria de Bardeen-Cooper-Schrieffer (BCS). Recentemente, tem 
se reportado supercondutividade no composto FeSe com TC~8K. A estrutura cristalina deste supercondutor é tetragonal onde os íons de Fe 
estão dispostos em camadas planas. A aplicação de pressão desloca a temperatura critica até 27K e a estequiometria parece ter um papel 
importante no aparecimento da supercondutividade. A substituição de Se por Te produz supercondutores cujo TC depende da 
concentração de Te no composto FeSe1-xTex. Apesar da intensa pesquisa nestes materiais, um estudo sistemático da família FeSe1-xTex 
que ajude a entender os mecanismos de supercondutividade nestes compostos é necessário. 

Metodologia: Neste trabalho, se usou a infraestrutura do laboratório de preparação de materiais do Núcleo de Física Aplicada do Instituto 
de Física da UnB. A caracterização estrutural foi realizada no Laboratório de Difração de Raios-X do Instituto de Geociências/UnB e no 
Laboratório de difração de raios X no campus da UnB-Ceilândia. A análise dos difratogramas obtidos para amostras em forma de pó foi 
feita usando o método de Rietveld. A caracterização das propriedades magnéticas foi obtida usando um magnetômetro SQUID. Medidas de 
resistividade em função da temperatura foram obtidas num criostato de He liquido. Estas medidas forma obtidas numa faixa ampla de 
temperaturas (2-300K) e campos magnéticos de até 70 kOe. A caracterização das propriedades hiperfinas foi obtida usando um 
espectrômetro Mössbauer com fonte de Co-57 no Laboratório de Caracterização Magnética do Núcleo de Física Aplicada do IF/UnB. 

Resultados: A análise dos difratogramas de raios X das amostras indicou a formação da fase supercondutora (estrutura tetragonal) em 
todas as amostras e em porcentagem que vão de 70 a 95%. Também, se observou a formação da fase não supercondutora (hexagonal) na 
faixa de concentrações de 5 a 30%. Determinou-se que a formação da fase tetragonal se forma maioritariamente nas amostras que contem 
Te substituindo Se na estrutura. Medias de resistividade elétrica mostraram que as amostras de FeSe1-d, onde d=0 e 0.05, a transição 
supercondutora aparece em TC˜5K, Já nas amostras com Fe(Te0.5Se0.5)1-d, esta temperatura de transição ao estado supercondutor 
acontece em ˜14K para d=0 e ˜11 K para d=0.05. As medias magnéticas mostram resultados consistentes com os obtidos por medidas de 
resistividade. Acima de Tc, se observou uma transição magnética em ~130K em todas as amostras, o qual foi associado a uma transição 
magnética de fases extras, o que foi confirmado por medidas de espectroscopia Mössbauer. 

Conclusão: Obtiveram-se com sucesso a síntese de supercondutores a base Fe-Se e Fe-Se-Te, variando a estequiometria. Resultados de 
resistividade indicam transições supercondutoras da ordem de TC˜5K nas amostras Fe-Se. Já nas amostras que contém telúrio (Te), o 
TC>11K. Estes resultados são consistentes com os resultados obtidos de medidas magnéticas. À temperatura ambiente se determinou que 
ambas as fases (tetragonal e hexagonal) são paramagnéticas. 

Palavras-Chave: Supercondutores a base de Fe, propriedades estruturais, magnetização, espectroscopia Mössbauer, método de 
refinamento de Rietveld. 

Colaboradores: Profa. Edi Mendes Guimarães Prof. Juliano Chaker Prof. Marcelo Henrique Sousa Prof. John Mantilla Ochoa 
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Estudo da variação morfológica de drosofilídeos (Insecta, Diptera) em populações naturais do Cerrado. 

Lucas Oliveira Sousa 
Unidade Acadêmica: Departamento de Genética e Morfologia 
Instituição: UnB 
Orientador (a): ROSANA TIDON 

Introdução: As mudanças climáticas estão afetando os padrões regionais de temperatura  e umidade: no interior dos continentes, por 
exemplo, é esperado que a evaporação aumente e a precipitação decaia. Essas mudanças irão afetar as comunidades de organismos, e 
portanto é necessário investigar o que se pode considerar uma variação normal e o que seria um padrão atípico. No bioma Cerrado, que é 
ambientalmente heterogêneo e temporalmente muito sazonal, as comunidades de drosofilídeos vêm sendo avaliadas há mais de 15 anos. 
Por essa razão, conhecemos atualmente os principais padrões na variação das comunidades dessas moscas no tempo e espaço. Estudos 
anteriores revelaram variação do tamanho das asas entre as estações do ano nesse bioma.  Este estudo visa analisar variações 
populacionais no tamanho e forma da asa de quatro espécies de drosofilídeos ao longo de um ano, contrastando essa informação com 
parâmetros bióticos (características das comunidades) e abióticos (temperatura e umidade) do ambiente. 

Metodologia: Foram investigados drosofilídeos procedentes de coletas bimestrais, de  agosto de 2013 a junho de 2014, totalizando seis 
coletas. Nessas coletas foram amostradas regiões de mata e cerrado, e em cada fitofisionomia foram representadas regiões perturbadas 
(atingidas pelo fogo) e regiões conservadas (não atingidas pelo fogo). Assim, analisamos quatro ambientes, cerrado perturbado, cerrado 
conservado, mata perturbada e mata conservada. Dessas amostras, analisamos quatro espécies. Duas delas (Zaprionus indianus e 
Drosophila simulans) são exóticas à Região Neotropical, e  as outras duas (D. willistoni e D. sturtevanti) são neotropicais. De cada espécie, 
foram analisados no máximo 20 indivíduos por coleta. Nessas amostras, as asas foram retiradas e montadas em lâminas para microscopia. 
Essas lâminas foram fotografadas e as imagens digitalizadas foram usadas para a digitalização dos marcos anatômicos. Esses dados estão 
sendo atualmente analisados com técnicas de morfometria variada. Essa análi 

Resultados: Todas as lâminas foram fotografadas, representando 211 asas de drosofilídeos coletados em cerrados e 398 em matas. Elas 
representam os dois ambientes, as quatro espécies e as seis coletas. A essas imagens já foram adicionados os marcos anatómicos, e as 
análises e estatísticas estão em andamento. 

Conclusão: Os resultados deste estudo ainda não são conclusivos, pois as análises estatísticas ainda estão em andamento. Entretanto, 
percebe-se pelas imagens digitalizadas que o tamanho e a forma das asas varia claramente entre espécies e estações do ano. Com a 
finalização do trabalho será possível estimar a contribuição de cada um dos fatores avaliados na morfologia desses insetos. 

Palavras-Chave: asa, Drosophila, morfometria, 

Colaboradores: Mariana Lopes de Oliveira Vieira 
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Análise molecular do gene TP53 em tumores de cabeça e pescoço 

Lucas Pereira da Silva 
Unidade Acadêmica: Medicina e Biologia molecular 
Instituição: UCB 
Orientador (a): Rosângela Vieira de Andrade 

Introdução: Segundo a Organização Mundial de Saúde o câncer foi responsável por quase 8,2 milhões de mortes em 2012. No Brasil as 
taxas crescem ano após anos. Entre 2014 e 2015 o Instituto Nacional do Câncer (INCA) estimou 576.580 novos casos. O câncer de cabeça e 
pescoço é histologicamente definido como carcinoma epidermóide prevalente em mais de 90% dos casos. Segundo Colombo e Rahal 
(2009), enquadram-se neste grupo de neoplasias os sítios anatômicos: cavidade oral, laringe glótica e supraglótica, glândulas, faringe, 
cavidade nasal e seios paranasais. De acordo com o INCA (2015), possui maior frequência no sexo masculino com 19.300 novos casos em 
homens e 12.830 novos casos em mulheres estimados para 2014/2015. Em 2012 foi registrado 145 mil óbitos para o câncer de cavidade 
oral.O gene TP53 é o principal gene mutado em câncer humano. Algumas mutações oncogênicas conferem ganho de função. O 
polimorfismo do gene TP53 tem sido associado com o câncer de cabeça e pescoço. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi seqüenciar o 
gene TP53 em amostras tumorais de cabeça e pescoço buscando uma maior compreensão do ambiente tumoral para estabelecimento de 
possíveis marcadores. 

Metodologia: As amostras foram fornecidas pelo Hospital de Base do Distrito Federal sob responsabilidade das médicas Ana Carolina Salles 
e Fabiane Santos Cesário. As amostras de tumor foram coletadas no centro cirúrgico do hospital supracitado e mantidas em tubos 
contendo RNA Later e congeladas a -80º C no laboratório de Ciências Genômicas e Biotecnologia da Universidade Católica de Brasília até 
seu processamento. O DNA das amostras foi extraído em até 48 horas após a coleta utilizando um Kit de extração de DNA da Quiagen® 
QIAamp Blood and Tissue seguindo o protocolo de Extração do fabricante. Posteriormente as extrações as amostras foram submetidas a 
testes identificando a presença do DNA de boa qualidade por corrida em gel de agarose a 0,8% 15 minutos a 90 V e 150 mA. As amostras 
também foram submetidas à quantificação por Qibut (Invitrogen®).Posteriormente foi realizado o sequenciamento de alto desempenho 
pela plataforma MiSeq 2000 (Illumina) . A partir dos dados obtidos no sequenciamento foi realizada análise de frequência das alterações 
através do dbSNP e 1000 genomes e seu impacto previsto de acordo com os algarítimos Mutation Taster, Polyphen2 e SIFT. 

Resultados: A boa qualidade das amostras extraídas permite uma análise segura dos dados pelo sequenciamento no aparelho Miseq 
(Illumina) e garante confiabilidade aos resultados. As amostras de DNA de todos os pacientes obtiveram uma razão ótima, tanto para 
260/280 (variando de 1,84 a 1,99) quanto para 230/260 (variando de 2,0 a 2,21) confirmando a pureza do material sequenciado. A 
determinação exata da concentração das amostras analisadas no aparelho Qubit (espectofotômetro) seguindo as recomendações do 
fabricante encontra-se com concentração entre 33 ?g/µl e 213 ?g/µl. Foram selecionados pacientes entre 31 e 70 anos com média de idade 
de 56,2 anos e mediana de 60,5 sem distinção entre os sexos. Todos os 14 pacientes são heterozigotos para o gene em questão e possuem 
uma ou mais mutações em região de éxons. As mutações observadas foram: Quatro (n=4) variantes descritas na literatura: rs1800370 
(n=1), rs1800371 (n=1), rs1042522 (n=12) e rs28934578 (n=1) e sete sem descrição foram identificadas. 

Conclusão: O número de adultos jovens com câncer de orofaringe, amígdala e base de língua vem crescendo, parte desse aumento pode 
ser por mudanças no comportamento sexual relacionado à infecção pelo vírus HPV. Outro fator que pode ser associado ao aumento dos 
tumores associados ao HPV é a variante rs1042522 que possui maior suscetibilidade a degradação da proteína pela proteína E6 do vírus. 

Mutação missense (levando a expressão de uma proteína p53 mutante) na linha germinativa têm um início cancro significativamente mais 
cedo do que os pacientes com mutações em TP53 , que resultam na perda de expressão da proteína p53 por conferir ganho de função a 
proteína. 

O uso do sequenciamento de alto desempenho do genoma tumoral e análise mutacional são ferramentas que auxiliam na compreensão da 
carcinogênese e devem auxiliar no diagnóstico e tratamento dos pacientes. Esses achados demonstraram um importante papel da 
mutação de p53 no câncer de cabeça e pescoço e seu uso potencial como marcador molecular para diagnóstico. 

 

Palavras-Chave: rs1042522, polimorfismo, ganho de função, HPV, mutação 
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Grupos pro-p e suas álgebras de grupos completas 

Lucas Perousa Bilar 
Unidade Acadêmica: Instituto de Ciências Exatas 
Instituição: UnB 
Orientador (a): Theo Allan Darn Zapata 

Introdução: Este é resultado de um projeto de um ano sobre Teoria dos Grupos, desenvolvido pelo estudante Lucas Perousa Bilar como 
membro do grupo PET-Física UnB e aluno do 4o. ano de bacharelado em Física da UnB. Esta investigação sobre grupos pro-p e suas 
álgebras de grupos completas (cf. [Ribes-Zalesskii2000] e [Wilson1998]), tem como objetivo compreender os ingredientes necessários para 
o desenvolvimento do cálculo diferencial livre para grupos pro-p. Isto requer considerável abstração por parte do estudante, ao lidar com 
álgebra, topologia geral, e o fundamental e indispensável conceito de limite inverso. 

Metodologia: Foram seguidas as metodologias usuais em Matemática. Métodos de abordagem: dedutivo, experimental, indutivo, 
abdutivo, hipotético-dedutivo, dialético, e estruturalista ("Mathematics is not a deductive science -- that's a cliche", P. Halmos). Métodos 
de procedimento: estudo individual, e encontros com o orientador para expor os assuntos estudados e fazer perguntas. Passemos agora às 
técnicas. Após um estudo inicial básico em Álgebra e Topologia, pôde-se propriamente adentrar na investigação em Teoria dos grupos pro-
p; neste assunto foram seguidos principalmente os livros [Ribes-Zalesskii2000] e [Wilson1998]. 

Resultados: Os principais resultados são: A construção dos grupos livres e grupos pro-p livres. Construção das séries de potências formais 
k<<T_1,...T_d>> em indeterminadas não comutativas e compreensão de algumas 

Conclusão: Este trabalho trata de importantes assuntos que não são abordados nos cursos de graduação de ciências exatas; enquanto 
vários objetos e conceitos fundamentais em Matemática foram introduzidos e resultados foram investigados, o estudante foi exposto a 
problemas em aberto. Concluímos que este trabalho incentiva a vocação científica, amplia o acesso e a integração do estudante à cultura 
científica, e contribui para a formação científica de recurso humano. 

Palavras-Chave: Grupos profinitos, grupos pro-p, aneis profinitos, modulos profinitos, álgebras de grupos, álgebras de grupos completas, 
grupos livres, e grupos pro-p livres. 
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Aposentadoria nas ciências do trabalho: Um levantamento bibliométrico 

Lucas Porto de Souza Fontão 
Unidade Acadêmica: Departamento de Psicologia Social e do Trabalho 
Instituição: UnB 
Orientador (a): CARLA SABRINA XAVIER ANTLOGA 

Introdução: O trabalho, com todas as suas contradições, ocupa uma posição de centralidade na vida humana, sendo uma atividade 
essencialmente humana e ontológica. O envelhecimento no trabalho é tratado, pelas organizações, como uma transição para um período 
de improdutividade. O  rompimento de vínculos formais com o trabalho pode se configurar de maneiras diversas, na visão de autores 
contemporâneos: pode levar a um retiro relaxado, uma segunda carreira planejada ou mesmo um desligamento desagradável. Essa 
temática têm se constituído um farto campo de estudos, mas a área ainda carece de um mapeamento mais extenso de trabalhos 
científicos e também das concepções de aposentadoria subjacentes às perspectivas adotadas por autores contemporâneos. Este estudo 
pretende preencher essa lacuna na área e ser capaz de fornecer subsídios para a construção teórica de ações voltadas a programas de 
preparação para aposentadoria na Universidade de Brasília. 

Metodologia: e trabalho fez uso de levantamento bibliométrico de artigos publicados em língua portuguesa em bases de dados de 
periódicos científicos. Para a busca foram utilizados três expressões, a saber: “aposentadoria”, “aposentadoria preparação” e 
“aposentadoria programa”. Posteriormente, os textos foram processados pelo programa freeware Iramuteq (versão 0.6, alpha 3), sendo 
submetidos a uma análise de discurso afim de encontrar as relações léxicas entre palavras chaves relacionadas a temática do trabalho 
utilizadas no levantamento bibliométrico. 

Resultados: O levantamento bibliométrico trouxe como resultado 40 textos, de diversas bases de dados dentro da literatura brasileira. A 
partir da transcrição dos textos para o formato aceito pelo programa, dos 40 textos levantados, 39 puderam ser submetidas a análise de 
discurso. As estatísticas textuais apontaram que as palavras com maior repetição no corpus textual foram: Aposentadoria (n=1736), Vida 
(n=1208) e Social (n=827). Outras palavras que também tiveram destaque e se relacionam com o vocabulário corrente do campo foram:  
trabalhador (481), atividade (n=481), processo (n=344), programa (n=338), empresa (n=326) e idade (n=276). 

Conclusão: Os resultados apontaram que o conjunto de textos analisados evidenciou uma grande diversidade de aspectos do campo do 
envelhecimento no trabalho. A busca por periódicos científicos compreendeu um longo período de tempo, mas ao mesmo tempo, limitou 
o escopo do estudo, uma vez que o envelhecimento ainda é uma área pouco estudada nas ciências do trabalho. Outros tipos de 
publicação, como jornais ou livros (de cunho acadêmico ou não), poderiam se configurar como importantes fontes alternativas na 
construção de percepções sobre o envelhecimento em estudos futuros. Além disso, outras línguas também podem ser analisadas, com o 
objetivo de construir uma percepção ainda mais abrangente de como a aposentadoria é encarada em nosso mundo. Por fim, o uso de 
outros instrumentos ou métodos de análise pode enriquecer ainda mais as possibilidades de estudo que o levantamento bibliométrico 
apresenta, configurando uma agenda de pesquisa para futuras oportunidades. 

Palavras-Chave: osentadoria, Trabalho, Levantamento Bibliométrico, Preparação, Envelhecimento 
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Eficácia do ozônio como tecnologia alternativa no controle de microorganismos em morango prosuzido 

no Distrito Federal 

Lucas Prado Lima 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária 
Instituição: UnB 
Orientador (a): ERNANDES RODRIGUES DE ALENCAR 

Introdução: O morango é consumido predominantemente in-natura, mas uma considerável quantidade é utilizada na indústria. Então, é de 
sua importância a garantia da qualidade microbiológica dos frutos. Para isso, são utilizados métodos de sanificação, como parte da cadeia 
produtiva. Atualmente o cloro e seus produtos derivados são os mais utilizados na higienização das verduras e frutas. No entanto, as 
principais desvantagens do processo de sanitização com cloro é a formação de subprodutos químicos mutagênicos, em água e alimentos. 
Em vista disso, o ozônio tem sido proposto como sanificante alternativo para uso em alimentos, incluindo frutas e hortaliças. O ozônio tem 
sido estudado como tecnologia alternativa ao cloro e tem se mostrado expressiva eficácia na inativação de bactérias, fungos, vírus e ambos 
protozoários resistentes ao cloro. Dessa forma, objetivou-se com este trabalho eficácia do ozônio no controle de microrganismos em 
morango produzido no Distrito Federal. 

Metodologia: Os morangos foram submetidos a diferentes combinações de concentração e período de exposição ao gás: 1000 ppm 
durante 30 minutos, 1000 ppm durante 60 minutos, 2000 ppm durante 30 minutos, e 2000 ppm durante 60 minutos. O tratamento 
controle correspondeu a frutos não ozonizados. As embalagens contendo os frutos foram armazenadas aleatoriamente em uma câmara 
fria a 5 °C. As análises microbiológicas dos frutos foram realizadas no dia da ozonização (tempo zero) e a cada três dias até 12 dias de 
armazenamento. Foi avaliada a pequisa de Salmonella spp., Contagem de bolores e leveduras e contagem de bactérias mesofilicas 
aeróbias. Adotou-se Delineamento Inteiramente Casualizado em esquema fatorial 5X5, sendo cinco tratamentos e cinco períodos de 
armazenamento (0, 3, 6, 9 e 12 dias), com quatro repetições. 

Resultados: Em função da ausência de Salmonella spp., não foi possível avaliar o efeito da ozonização sobre esses microrganismos. Com 
relação à contagem de bolores e leveduras, não houve variação significativa em função da ozonização, sendo que a máxima redução foi de 
0,82 ciclo log, nos frutos ozonizados na concentração de 2.000 ppm por 60 min.  Verificou-se, no início do armazenamento que a contagem 
de mesófilos aeróbios nos frutos ozonizados nas concentrações de 1.000 e 2.000 ppm, por 60 min foi inferior a contagem obtida nos frutos 
não ozonizados. Outra tendência observada foi a redução significativa na contagem de bactérias mesofílicas aeróbias no terceiro dia de 
armazenamento nos frutos ozonizados nas concentrações de 1.000 ppm, por 60 min, e 2.000 ppm, por 30 e 60 min. 

Conclusão: Concluiu-se, a partir dos resultados obtidos, que a ozonização é um método promissor, no que tange o controle de 
microrganismos em morangos. 
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A palavra poética: desafios da rima em cena. 
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A fotografia na construção do autorretrato ficcional 

Lucas Roger Souza Alves 
Unidade Acadêmica: Instituto de Artes 
Instituição: UnB 
Orientador (a): RUTH MOREIRA DE SOUSA REGIANI 

Introdução: Este artigo foi estruturado com a perspectiva de apresentar brevemente a produção poética que venho desenvolvendo desde 
2013 envolvendo a linguagem da fotografia, mais especificamente retratos e autorretratos para, a partir disso, discutir acerca da relação 
entre individual e coletivo, bem como questões sociais e políticas como gênero, raça e sexualidade. Sendo assim, analisarei criticamente a 
produção poética produzida desde que iniciei uma série de investigações envolvendo identidades ficcionais no grupo de pesquisa intitulado 
“Utopia e Ficção na Arte Contemporânea”, coordenado pela prof.ª dr.ª Ruth Sousa. Essas investigações estavam conectadas com a 
autoficção, a partir da conceituação teórica de Isabelle Rouge, sendo assim, foi possível perceber uma aproximação com o método 
autobiográfico na construção dos trabalhos poéticos que apresentarei a seguir. 

Metodologia: Partindo de uma metodologia social em combinação com uma abordagem autobiográfica procurei atingir os objetivos da 
pesquisa a partir de textos bibliográficos, produção poética autoral e suas conexões com trabalhos poéticos de outros artistas. Dos autores 
lidos encontram-se Isabelle Rouge, contribuindo na apresentação de outros artistas internacionais que dialogam com autoficção, Stuart 
Hall, que auxiliou na investigação acerca do desenvolvimento de identidades, Manuel Sarmento, que discute sobre o imaginário e sua 
relação com a cultura, Peter Burger, que dialoga com a hermenêutica, entre outros. Além disso, a pesquisa iconográfica indicou 
importantes conexões com trabalhos poéticos, como os autorretratos de Francesca Woodman, David Nebreda  e Hong Hao, que auxiliaram 
na investigação acerca do autorretrato, bem como no questionamento daquilo que constitui o eu. Nesse sentido, a combinação teórico-
prática foi essencial no desenvolvimento da pesquisa, sendo possível trabalhar questões p 

Resultados: Foi finalizado o trabalho autoral intitulado “Autorretratos de NINGUEM”, que foi apresentado não só na Universidade de 
Brasília, por ocasião do II Congresso de Teoria, Crítica e História da Arte, como também em uma palestra no VII Seminário de Arte e Cultura 
Visual da UFG. Foi publicado em co-autoria com o professor orientador um artigo sobre a artista canadense Dana Wyse no congresso 
nacional da ANPAP, um dos mais relevantes congressos da área, com comissão de seleção. Em 2014, foram feitas participações em mais de 
15 mostras, salões, eventos performáticos e festivais de arte, nacionais e internacionais. O projeto artístico foi o único do Brasil a ser 
aprovado selecionado pelo programa MilesKm, um projeto de pesquisa de concorrência internacional que tem por objetivo explorar 
estruturas alternativas potenciais nas Artes Visuais, com foco na colaboração, troca e aprendizado, do qual participei nos meses de julho e 
agosto de 2015. 

Conclusão: A discussão se efetivou a partir do não engessamento daquilo que é entendido como eu, em uma abertura conceitual que 
permite nos reconhecermos no outro, nos lugares que nunca visitamos, nos indivíduo que nunca conhecemos, nas culturas e contextos que 
se diferem da bagagem histórico-social que carregamos. Sendo assim, se no meu projeto autorretratos de ninguém o outro se identificava 
muito mais com as transmutações de um unico sujeito, em sertão nordestino: uma autoficção é possível perceber o contrário: como o 
outro influencia aquilo que é entendido como o eu.   Em um mundo constituído por realidades virtuais e reais e uma sociedade onde o 
advento da Internet diminui a dificuldade de interação com outras perspectivas, contextos e costumes, onde o indivíduo escolhe, edita e 
seleciona o que deve ser visto e acessado, o espectro interminável envolvendo a constituição de identidades parece oscilar em uma 
frequência cada vez menos constante, a troca, entretanto, parece inevitável. 

Palavras-Chave: fotografia, identidades, autoficção, autobiografia, performance 
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Caracterização petrográfica e geoquímica (elementos do Grupo do Platino) das rochas fundidas do 

Domo de Araguainha (MG) em busca de evidencias da composição do meteorito. 

Lucas Santos Batista Teles 
Unidade Acadêmica: Instituto de Geociências 
Instituição: UnB 
Orientador (a): NATALIA HAUSER 

Introdução: Os meteoritos geralmente são altamente enriquecidos em elementos do Grupo da Platina com respeito às rochas crustais. O 
Domo de Araguainha localizado no limite entre os estados de Mato Grosso (MT) e Goiás (Go) no Brasil, com cerca de 40 Km de diâmetro 
representa a maior estrutura de impacto de América do Sul. Não obstante tenham sido feitos diferentes analises geoquímicos, até a 
atualidade nas rochas desta estrutura não foram identificados elementos que poderiam ser associados a uma componente meteorítica. O 
propósito do projeto foi testar a presença ou não de uma componente meteorítica fazendo uso de analises semiquantitativas (EDS) que 
permitissem identificar elementos provenientes do meteorito. Para isso, a caracterização petrográfica detalhada de algumas rochas de 
matriz fundida selecionadas foi indispensável para entender a natureza e origem das litologias individuais e para colocar os resultados de 
analises num contexto apropriado. 

Metodologia: O estudo petrográfico foi efetuado em cinco lâminas delgadas de três rochas selecionadas. Foram individualizadas zonas 
alvos para analises geoquímicas pontuais. As análises foram realizadas no Microscópio Eletrônico de Varredura marca JEOL QUANTA 450 
instalado no Laboratório de Geocronologia da UnB. Para selecionar zonas com presença de elementos mais pesados foi utilizada a técnica 
de elétrons retro-espalhados (BSE). Seguidamente foram feitas analises pontuais e mapas composicionais utilizando a técnica de análises 
semi-quantitativos de EDS. Essas técnicas ajudaram na individualização de zonas com alta concentração de elementos pesados como 
Platina, Irídio, etc. No momento da apresentação do plano de trabalho, tinham sido previstas análise quantitativos de elementos do Grupo 
da Platina, nos Laboratórios ACME na África do Sul. Essas análises não foram efetuadas devido a que no momento o Laboratório encontra-
se inoperante para a realização das analises pretendidas. 

Resultados: A descrição petrográfica das três lâminas permitiu classificá-las em: SF-20 A e B como brecha de impacto com estrutura fluídal 
e com presença de clastos de quartzo, a amostra SF-27, classificada também como brecha de matriz fundida apresentava grande conteúdo 
de fragmentos do granito impactado, imersos numa matriz de cor vermelha e afanitca. As secções de interesse foram fotografadas e em 
seguida foram submetidas a análises de EDS no Microscópio de Varredura Eletrônica em pontos pré-estabelecidos. Foram realizadas 10 
leituras de EDS em minerais de maior densidade localizados em fraturas e na matriz. Também foram realizados mapas de composição 
química selecionando os elementos do grupo da Platina. Alguns domínios apresentaram pontos positivos para a presença dos elementos 
do Grupo da Platina, tanto em locais de matriz fundida com estrutura fluidal como em minerais pesados representados principalmente por 
sulfetos e óxidos. 

Conclusão: Em relação às análises efetuadas por EDS, as amostras analisadas apresentaram um ligeiro enriquecimento nos elementos do 
Grupo da Platina, sugerindo a possível existência de uma componente meteorítica que acaba por influenciar diretamente a composição das 
rochas de matriz fundida geradas após o impacto. Analises semi quantitativas realizadas na Microssonda Eletrônica confrontaram os 
resultados obtidos nas análises do Microscópio Eletrônico de Varredura, mostrando que alguns picos de elementos poderiam ser o 
resultado interferências. Estudos aprofundados deveram ser realizados com o objetivo de individualizar aquelas zonas nas que poderiam 
ser realizadas análises geoquímicos específicos. Esses dados contribuíram na informação que se tem ate o presente sobre a componente 
meteoritica nas rochas fundidas do Domo de Araguainha. 

Palavras-Chave: Rocha de matriz fundida, Elementos do Grupo da Platina, Domo de Araguainha, componente meteorítica. 
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Manifestações juvenis no contexto brasileiro atual 

Lucca Arcirio Toscanini 
Unidade Acadêmica: Departamento de Teoria e Fundamentos 
Instituição: UnB 
Orientador (a): VIVIANE NEVES LEGNANI 

Introdução: Nesse projeto de pesquisa foram discutidas, inicialmente, as especificidades da adolescência/juventude contemporâneas e de 
suas formações horizontais nos contextos dos grupos de pares, em particular, as que se dão no campo da política. O objetivo dessa etapa 
foi o de pensar as atuais manifestações reivindicativas do nosso país como um desmascaramento de uma conflitualidade social e 
geracional latente. De igual forma, foi o de analisar o papel das instituições educativas em face dessas questões. 

Metodologia: Utilizou-se como recursos metodológicos, para a construção dessas reflexões, um uma análise das páginas de grupos de 
jovens atuantes politicamente, hospedadas nas redes sociais virtuais. Como critério da amostra, utilizou o recorte sobre como pensam a 
organização dos grupos e o papel das lideranças nesses agrupamentos. Em um segundo momento, foram feitas entrevistas 
semiestruturadas com estudantes universitários da UnB, militantes de movimentos sociais organizados e movimentos estudantis 

Resultados: Os resultados apontam que os jovens que se agrupam nas redes sociais demonstram um grande apreço a horizontalidade nos 
grupos, não reconhecendo o papel do líder como o porta voz das reivindicações. As demandas estão focadas em uma maior qualidade dos 
serviços públicos para a população brasileira, ou seja, são contra o ideário do Estado mínimo e reconhecem que a luta que travam é repleta 
de percalços e frustrações. Já os jovens universitários se dividem em relação ao papel do Estado, mas, de igual forma, frisam a importância 
da horizontalidade nas agremiações estudantis. Enfatizam, em sua maioria, a importância das disciplinas de sociologia e filosofia no Ensino 
Médio como propulsoras dos processos de formação politica que tiveram na educação básica. 

Conclusão: Os resultados encontrados apontam que os jovens contemporâneos, que adotam um posicionamento político reivindicativo em 
nosso país, fazem críticas contundentes às decisões hierarquizadas dos partidos políticos e não se sentem por eles representados. 
Enfatizam a horizontalidade nos grupos políticos e nos movimentos sociais que fazem parte como um meio para que todos possam ser 
vistos e escutados como sujeitos com direito à palavra e às decisões. Desse modo, os resultados dessa pesquisa sublinham o fosso 
existente entre os modos de funcionamento das estruturas sindicais tradicionais e dos partidos políticos e os modos de funcionamento dos 
grupos dos jovens, denotando um impasse geracional no campo da politica que necessita de ser alvo de maior reflexão em futuras 
pesquisas. 

Palavras-Chave:  

Colaboradores: Não houve colaboradores 
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Processo educativo às pessoas com deficiência por meio do lazer, da atividade física e da expressão 

motora: lazer e deficiência intelectual 

Luccas Gil Silva Maciel Martins 
Unidade Acadêmica: Educação Física - Educação Física Adaptada 
Instituição: UCB 
Orientador (a): Tânia Mara Vieira Sampaio 

Introdução: O lazer é um importante instrumento de inclusão social, além de contribuir na qualidade de vida dos indivíduos, em especial 
na vida das Pessoas com Deficiência – PCD. No entanto, mesmo reconhecendo nessa participação possibilidades de aquisição de novas 
habilidades e melhora de autoestima e participação na sociedade poucos estudos tem tratado do tema. Ao observar dados históricos, 
percebe-se que o afastamento e a exclusão foram situações marcantes afetando o reconhecimento das PCD em relação aos demais 
cidadãos. Atualmente, pesquisas tem evidenciado que poucas oportunidades de acesso ao lazer tem sido oferecidas às pessoas com 
deficiências. Portanto, quando consideramos Pessoas com Deficiência Intelecutal – PCDI (BRASIL, 2006), público alvo deste estudo, como 
grupo que não está indiferente a tal cenário constituímos o objetivo central do estudo: discutir o lazer na ótica de pais e responsáveis por 
PCDI. 

Metodologia: Trata-se de metodologia qualitativa por meio de entrevista semiestruturada, as quais permitem identificar a opinião e 
crenças das pessoas (GIL, 2010). Foram coletados 5 depoimentos e a análise se deu através de dois eixos: primeiro a percepção de lazer e o 
segundo a vivência de lazer. Participaram da pesquisa dois pais e três mães de crianças com diagnósticos de Síndrome de Down e Autismo 
respectivamente. O local da pesquisa foi a universidade Católica de Brasília durante atividades do Projeto “Espaço Com-Vivências” que 
desenvolve atendimento especializado às PCDI. É um projeto de pesquisa e extensão do curso de Educação Física da Universidade Católica 
de Brasília em parceria com a Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal – SEDF.  Este trabalho encontra-se dentro de um 
projeto de pesquisa mais amplo e foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Católica de Brasília sob o nº de 
protocolo CEP/UCB 078/2010. 

Resultados: Primeiramente, sobre a percepção de lazer, envolvendo perguntas sobre o que é lazer e como é percebido, todos os 
entrevistados responderam “Sim”, ou seja, já ouviram falar sobre o lazer. Em outros depoimentos percebem-se os aspectos positivos 
relacionados ao lazer como diversão, sair da rotina, aproveitar e mostrar coisas novas. Sobre a vivência, foram analisados os aspectos 
relacionados ao tipo de lazer que realizam e quais as principais dificuldades. Em relação ao tipo de lazer as respostas dos sujeitos foram as 
mais variadas, envolvendo práticas que podem ser feitas independente de gasto e outras que só podem ser feitas mediante pagamento. 
Das dificuldades observou-se que apesar da democratização do lazer, a falta de tempo ainda é um fator limitante à pratica dessa atividade 
além da distância e dificuldade de locomoção. 

Conclusão: A partir deste estudo se percebe que apesar de reconhecerem o lazer e possibilidades de sua experiência o público desta 
pesquisa de alguma forma tem acesso ao lazer, ainda que de forma restrita. Uma vez constatadas que as principais barreiras que impedem 
o lazer para este público são: o fator econômico; tempo disponível; acesso ao espaço de lazer; além estereótipos e falta de conhecimento 
percebe-se que ainda existem muitas barreiras e dificuldades encontradas por este público, sejam elas de acesso ou de aceitação. Pode-se 
concluir que apesar de todo esforço da sociedade em democratizar o lazer e das inúmeras possibilidades apresentadas para inclusão das 
PCD, eles ainda permanecem segregados, pois, ainda faltam medidas efetivas para a verdadeira inclusão no lazer. 

Palavras-Chave: Lazer, Pessoa com Deficiência, Inclusão 

Colaboradores: Ms. André Luís Normanton Beltrame, Mestre em Educação Física pela UCB e doutorando em Educação Física Universidade 
Católica de Brasília. 
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A epidemia da Dengue nos municípios da Área Metropolitana de Brasília (AMB): uma análise com base 

nos dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) 

Luciana Alves Fernandes 
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade do Gama 
Instituição: UnB 
Orientador (a): MARILIA MIRANDA FORTE GOMES 

Introdução: As transições demográfica e epidemiológica não têm ocorrido de maneira simultânea e, tampouco, homogênea entre os 
países. No Brasil, por exemplo, mesmo em estágio avançado de transição demográfica e desenvolvimento econômico, ainda é grande a 
proporção de morbidades típicas de regiões não desenvolvidas e que experimentam fases iniciais das referidas transições. Entre essas 
morbidades, destaca-se a alta incidência da dengue. A Dengue é uma doença infecciosa dinâmica, cujo agente etiológico é um arbovírus do 
gênero Flavivírus, pertencente à família Flaviviridae. A transmissão ao homem ocorre principalmente pelo vetor Aedes aegypti. Os quatro 
sorotipos existentes evidenciam que uma pessoa pode ser infectada quatro vezes durante sua vida. Nesse contexto, este artigo tem como 
objetivo analisar os casos de dengue notificados, em 2010, para a Área Metropolitana de Brasília (AMB), que compreende o Distrito 
Federal e doze municípios goianos adjacentes. 

Metodologia: O presente trabalho se caracteriza como um estudo exploratório que avaliou os dados de notificação de dengue para a AMB, 
no ano de 2010. A pesquisa foi realizada com base nas informações estatísticas disponíveis no portal do Sistema de Informação de Agravos 
de Notificação (SINAN). Para o ano de 2010, foi realizada uma análise descritiva das notificações, segundo características demográficas, 
com o auxílio do aplicativo Excel. Para uma melhor visualização da incidência da dengue na AMB, os casos notificados, para o mesmo ano, 
foram geoprocessados utilizando-se o software livre R. 

Resultados: Entre os anos de 2007 a 2012, observou-se que o ano de maior incidência de dengue foi 2010, com 18.327 casos notificados. 
Destes, 82,1% ocorreram no DF (município Brasília). Para o ano 2010, os dados mostram que a maioria dos casos de dengue notificados na 
AMB ocorreu entre aqueles do sexo feminino com idades entre 20 e 39 anos, que declararam raça/cor como preta ou parta e que 
possuíam escolaridade baixa. Chama a atenção, a alta proporção de casos com raça/cor ignorada (42,2%). Os mapas evidenciam que a 
incidência de dengue é diferenciada entre os municípios goianos. Municípios mais próximos territorialmente do DF tendem a apresentar 
maior número de casos notificados, com destaque para Luziânia. 

Conclusão: No período de 2007 a 2012, destaca-se o número elevado de casos de dengue notificados para o ano de 2010. Possíveis 
explicações para esse fato foram as altas temperaturas, aliadas ao grande volume de chuvas observados para esse ano, contribuindo assim 
para o retorno do tipo 1 do vírus. Outros estudos realizados mostram que esse resultado foi vislumbrado não só para o conjunto da AMB, 
como também em todo o território nacional, caracterizando assim uma epidemia de dengue. Espera-se que os resultados apresentados 
nesse trabalho possam contribuir para o planejamento e a implementação de programas educacionais e sociopolíticos e para a elaboração 
de tecnologias preventivas mais efetivas, uma vez que, deve-se compreender não só o ciclo de vida e de transmissão da dengue, como 
também é importante conhecer o perfil demográfico e epidemiológico dessa morbidade. 

Palavras-Chave: Dengue, AMB, SINAN, perfil demográfico. 

Colaboradores: Prof. Dr. Georges Amvane-Nze 
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Investigação sobre o conhecimento e as demandas dos pacientes com câncer de cabeça e pescoço 

submetidos à radioterapia 

Luciana Araújo Corte 
Unidade Acadêmica: Departamento de Enfermagem 
Instituição: UnB 
Orientador (a): PAULA ELAINE DINIZ DOS REIS 

Introdução: Além da ansiedade causada pelo diagnóstico e tratamento, os indivíduos submetidos à radioterapia também convivem com 
seus efeitos adversos. Tais efeitos causam reações limitantes de graus variados, podendo acarretar alteração da fala e da imagem corporal, 
além da dificuldade de deglutição. Quando as regiões da cabeça e do pescoço são tratadas, os efeitos adversos mais comuns são mucosite, 
xerostomia, alteração do paladar, cárie dental, estomatite, reações na pele e fadiga. Considerando o impacto de tais efeitos no processo 
terapêutico do paciente, é importante investigar o conhecimento deste acerca das medidas de autocuidado necessárias para prevenir ou 
minimizar a intensidade de tais efeitos. 

Metodologia: Trata-se de estudo não-experimental, de caráter descritivo-exploratório, com recorte transversal e com abordagemi-
quantitativa. A amostra do estudo foi composta por indivíduos com câncer de cabeça e pescoço, cuja idade fosse igual ou superior a 18 
anos, que estivessem entre a 6ª e a 10ª sessão de radioterapia. O procedimento de coleta constituiu-se em um único encontro, no qual foi 
aplicado ao paciente um instrumento de coleta de dados contendo 2 partes: 1) dados sócio-demográficos e clínicos 2) questionário de 
avaliação do conhecimento contendo 38 questões. 

Resultados: A amostra foi composta por 14 (100%) pacientes, dentre os quais 57,1% do sexo masculino. Em relação ao conhecimento do 
paciente acerca da radioterapia, como ela age no corpo e como é realizada, foram feitas sete perguntas, das quais, a porcentagem de 
respostas certas foi de 71,4%, a porcentagem de erros foi de 13,2% e a porcentagem que não soube responder foi de 15,3%. A categoria de 
autocuidado teve total de vinte e nove perguntas, 84,9% responderam corretamente as perguntas, 9,1% respondeu errado e 5,9% não 
souberam responder. Quando questionados sobre os possíveis efeitos colaterais da radioterapia, 74,6% responderam corretamente as 
nove perguntas, 15,8% responderam de forma errônea, e 9,5% não soube responder as nove perguntas. 

Conclusão: Ao considerar a taxa de acerto em 80%, verifica-se que os pacientes estão com conhecimento adequado acerca do autocuidado 
em relação à radioterapia. 

Palavras-Chave: câncer de cabeça e pescoço, avaliação do conhecimento 

Colaboradores: Flávia Oliveira de Almeida Marques da Cruz. Mestre pelo Programa de Pós-graduação em Enfermagem da UnB, co-
orientadora do estudo. 
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Avaliação comparativa da geração de lodo em sistemas de tratamento de esgotos com biomassa 

imobilizada e suspensa 

Luciana Borges da Costa 
Unidade Acadêmica: Departamento de Engenharia Civil e Ambiental 
Instituição: UnB 
Orientador (a): LENORA NUNES LUDOLF GOMES 

Introdução: Atualmente, a poluição de corpos hídricos tem sido um grande problema. Tal poluição é resultado de um crescimento 
populacional desordenado. Os locais que possuem coleta e tratamento de esgotos lançam o esgoto tratado nos corpos receptores, 
podendo modificar suas características. Além do próprio esgoto tratado, existem os problemas gerados do resíduo deste tratamento. O 
lodo é designado como sendo subprodutos sólidos do tratamento de esgotos. A quantidade de lodo gerado dos sistemas de tratamento de 
esgotos é enorme, não existindo locais adequados para dispor. Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo avaliar a quantidade 
de lodo gerada de um sistema de lodos ativados com biomassa fixa comparando-o com a geração de lodo de um sistema de tratamento 
com biomassa suspensa. 

Metodologia: Os ensaios foram realizados em reator em escala piloto, tipo lodo ativado com leito móvel, tratando esgoto sanitário 
instalado na ETE Riacho Fundo da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB. A partir do monitoramento dos perfis 
temporais, das concentrações de matéria orgânica, nitrogênio e série de sólidos foi quantificado o crescimento da biomassa por meio do 
cálculo do coeficiente de rendimento do lodo (y), que utilizando o balanço de massa relaciona a quantidade de lodo gerada no sistema, a 
que entra no sistema e a que é descartada do sistema de tratamento. As análises foram realizadas de acordo com as metodologias 
descritas na literatura específica da área (ex.: “Standards Methods for the Examination of Water and Wastewater”) 

Resultados: O descarte de lodo do tanque de sedimentação foi feito diariamente e a determinação da concentração de SST desse lodo era 
realizada utilizando analisador portátil. A determinação da produção específica foi realizada considerando a média dos valores de SST de 
acordo com a operação da ETE piloto. Os valores obtidos variaram de 10 a 22,9 gSS/hab.dia (para o cálculo do número de habitantes foi 
considerado 0,1kg DQO/hab.dia). Esses valores estão bem abaixo daqueles apresentados em outros trabalhos para o sistema de lodos 
ativados que variam em torno de 35 a 45 gSS/hab.dia. Os valores de Y variaram de 0,1 a 0,23 gSST/gDQO aplicada e de 0,125 a 0,284 
gSST/gDQO removida. Valores bem abaixo daqueles observados para sistemas de lodos ativados convencionais. 

Conclusão: No sistema híbrido, lodo ativado e biofilme em leito móvel, da ETE piloto foi observado que não houve aumento na produção 
de lodo mesmo quando a carga orgânica afluente era aumentada. Os valores encontrados para Y estão bem abaixo dos observados em 
sistemas de lodos ativados e estão de acordo com aqueles obtidos em estudos onde foi avaliada a eficiência de sistemas utilizando 
biomassa imobilizada em meio suporte. 

Palavras-Chave: Lodos ativados, geração de lodo, biofilme em leito móvel, biomassa fixa, biomassa suspensa 

Colaboradores: Ana Maria Carmo Mota, Ariuska Karla Barbosa Amorim 
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A  preservação da informação e comunicação, na perspectiva da preservação de acervos 

Luciana de Sousa Santos Costa 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ciência da Informação 
Instituição: UnB 
Orientador (a): ELMIRA LUZIA MELO SOARES SIMEAO 

Introdução: Neste trabalho desenvolveu-se uma pesquisa baseada na importância dos acervos para a formação científica de alunos de 
graduação da Universidade de Brasília (UnB) observando os princípios e a filosofia da competência em informação. 

Metodologia: Para a realização deste estudo são usadas tanto a pesquisa quantitativa quanto qualitativa. Assim a pesquisa considera 
aspectos quantitativos, como os dados levantados sobre os currículos e a instituição, e também qualitativos, com a observação dos alunos 
de graduação (como desenvolvem a competência em informação etc. 

Resultados: Observa-se a evolução de um Programa de Formação Institucional que tem como princípio a necessidade aproximação dos 
currículos de cada curso com conteúdos relacionados com as práticas de pesquisa e a normalização. Além desses eixos pesquisados, os 
conteúdos tratados ensinam sobre aspectos de ética na pesquisa, direitos autorais, organização do trabalho intelectual e ainda um 
conhecimento sobre a história e a proposta institucional da Unb. Para tanto destacou-se  a atuação da biblioteca e outros setores de 
tratamento técnico da informação no contexto institucional. 

Conclusão: Levando-se em conta os eixos pesquisados estudou-se a estrutura dos processos de comunicação científica, observando 
aspectos de identificação e integração do aluno com o curso de graduação e as especificidades de cada curso no contexto da UnB. Assim 
sendo, os materiais selecionados para compor o acervo são dimensionados em função de seu conteúdo e forma, para atender alunos, 
bibliotecários e docentes. 

Palavras-Chave: Competência em Informação, comunicação científica, iniciação científica, comunicação extensiva, formação de acervos e 
programa de formação 
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As contribuições da lei 10.639/2003 no resgate da memória étnico-racial e na emancipação dos 

adolescentes do Quilombo Mesquita 

Luciana Martins Vieira 
Unidade Acadêmica: Serviço Social 
Instituição: UCB 
Orientador (a): Paulo Afonso de Araújo Quermes 

Introdução: O presente trabalho propõe estudar o contexto de implementação da Lei 10.639/2003 como mecanismo de acesso a direitos, 
e resgate da memória dos adolescentes do Quilombo Mesquita, localizado em Cidade Ocidental, no Estado de Goiás. Por meio do Projeto 
de Extensão (UCB – Valores Quilombolas) da Universidade Católica de Brasília – projeto atualmente extinto, devido a um processo de 
reestruturação vivenciado pela Universidade, e como estudante do Curso de Serviço Social, foi observado que é fundamental a realização 
de pesquisas e ações na educação quilombola com o objetivo de empoderamento dos adolescentes da Comunidade Mesquitense a partir 
do conhecimento da historicidade afro-brasileira, proporcionando crítica reflexiva e dialética a respeito da participação dos negros na 
construção da sociedade e fortalecimento da questão identitária dos quilombolas. Vale enfatizar a perspectiva de atuação do profissional 
de Serviço Social na garantia da equidade e justiça social e a participação da graduanda no Projeto de Pesquisa do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq): O Quilombo Mesquita e os Impactos da Urbanização em parceria com  Universidade 
Católica de Brasília, que proporcionou reflexão da educação como política pública intrínseca ao reconhecimento da cultura e da identidade 
quilombola. O referido projeto encontra-se em andamento tendo termino em 2016, sendo esse artigo o início de uma trajetória de análises 
e aprendizados na comunidade. 

Metodologia: A pesquisa qualitativa foi utilizada na identificação das ações de implementação da Lei 10.639/03 articulada aométodo 
histórico-dialético de investigação da realidade, considerando as contradições existentes, a dinamicidade, a historicidade e a cultura que 
são inerentes ao ser social. O levantamento dos temas abordados pautou-se por meio de pesquisa documental, utilizando entrevistas 
realizadas em Trabalho de Conclusão de Curso dos anos de 2011 e 2014, e bibliográfica de caráter qualitativo, descritivo e indutivo 
buscando a compreensão do significado das experiências vivenciadas cotidianamente pelos quilombolas. 

Resultados: Verificou-se que a hipótese levantada não se confirma: mesmo com uma legislação proveniente de conquistas e resistência do 
movimento negro, os órgãos responsáveis (Estado, por meio do Ministério da Educação (MEC) e da Secretária de Educação do Estado de 
Goiás, juntamente com a Prefeitura de Cidade Ocidental) ainda não possibilitam mecanismos para a efetivação dos direitos e do resgate da 
identidade dos adolescentes Mesquitenses, pois esse é um processo de enfrentamento cotidiano de desconstrução de uma ideologia da 
branquitude manifestada em posicionamentos políticos, sociais e econômicos, com o propósito de invisibilizar a história quilombola. É 
fundamental romper com os estigmas e estereótipos enraizados histórica e culturalmente na sociedade brasileira, tendo o professor, em 
articulações com a comunidade e outras profissionais, um papel fundamental para corroborar com o sentimento de pertencimento dos 
adolescentes a essa história. 

Conclusão: O presente Trabalho de Conclusão de Curso buscou analisar por meio da Lei 10.639/2003 o reconhecimento e resgate da 
memória étnico-racial dos adolescentes do Quilombo Mesquita numa perspectiva emancipatória. O contexto político, social e histórico 
vivenciado pela comunidade quilombola, é permeado por interesses de investidores e lideranças políticas na questão fundiária, tendo 
esses, a finalidade na desarticulação e desqualificação no processo de fortalecimento da identidade quilombola e da negação de qualquer 
ação afirmativa voltada para a autonomia e representatividade desse grupo. Dessa maneira para uma efetiva implementação da Lei 
10.639/2003 é fundamental entender que a educação não visa somente os domínios das teorias e da prática, mas uma orientação cidadã, 
de solidariedade e equidade com uma olhar crítico sobre as questões da construção identitária, em que se pode considerar um dos 
principais temores da ideologia neoliberal: o de garantir cidadania e reflexão histórico-dialética frente ao cerceamento de direitos 
propagados pelo sistema vigente. 

Palavras-Chave: Palavras-chave:Quilombo Mesquita. Emancipação. Adolescente. Étnico-Racial. Lei 10.639/2003. 

Colaboradores: Orientadora: Prof. Dr. Paulo Afonso de Araújo Quermes.           Co-orientadores: Prof. MSc. Cláudia Elena de O. Quermes e 
Prof.MSc. Manoel Barbosa Neres;   Pesquisadora Junior Meraldina Costa e Quilombo Mesquita 
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Introdução: O objeto de estudo do presente trabalho são as bandejas inferior e superior de uma suspensão dianteira Duplo A. Nessas 
bandejas, será efetuado o estudo de vida em fadiga sob tensão, tendo como principal fonte de carregamento os perfis de pista. Estes perfis 
são sinais, que descrevem o espectro de variação de amplitude da superfície de uma rodovia ou estrada. No estudo da integridade desses 
componentes sua natureza aleatória é de difícil reprodução em testes laboratoriais e, no estudo da confiabilidade, exige a modelagem por 
funções densidade de probabilidade (fdp) com parâmetros estatísticos de difícil obtenção. Nesse contexto, o presente trabalho avança no 
sentido de propor uma metodologia de criação de perfis de pista (teóricos) representados por funções em seno duplo, capazes de produzir 
efeito em fadiga (curva S-N) nos componentes automotivos analisados, similar ao perfil de pista original, denominado nesse trabalho como 
experimental. 

Metodologia: Para a criação dos perfis de pista teóricos três metodologias são propostas, que evidenciam a recalagem da curva S-N dos 
componentes analisados relativamente à curva S-N do perfil de pista experimental. O ponto comum entre as três metodologias é a 
modelagem das bandejas inferior e superior pelo Método dos Elementos Finitos (MEF) utilizando o Autodesk Multiphysics®. Como critério 
de qualificação dos perfis de pista, seja teórico, seja experimental utilizou-se o índice IRI (International Roughness Index). Primeira 
Metodologia: o perfil de pista teórico é aproximado a partir de uma função senoidal simples, y(t)=Asen(wt). Segunda metodologia: o perfil 
de pista teórico é representado, a partir de um seno duplo, y(t)= A1sen(w1t)+A2cos(w2t). Terceira Metodologia: a aproximação do perfil 
teórico ao perfil experimental segue uma função em seno duplo y(t)= A1sen(w1t)+A2cos(w2t), mas se usa do DOE (Design of Experiments) 
para otimização das variáveis da equação. 

Resultados: A partir das metodologias propostas, verificou-se que as curvas S-N dos componentes analisados, sob ação dos perfis de pista 
experimental e teórico (Primeira Metodologia) gerou respostas bastante distintas. Com o perfil de pista teórico obtido de acordo com a 
segunda metodologia, verificou-se que houve uma melhor aproximação entre as curvas S-N, apesar de que, em alguns casos, não houve 
grandes avanços com relação à utilização do seno simples ou duplo na análise em fadiga. A utilização do DOE (terceira metodologia) foi 
determinante, pois as curvas S-N geradas pelos perfis experimental e teórico para os componentes em questão ficaram muito próximas, 
principalmente na região correspondente à vida infinita. A aplicação dessa metodologia permitiu estabelecer o nível de correlação entre as 
variáveis do problema (A1, A2, w1 e w2 – amplitudes e frequências) e a análise de múltipla resposta para perfis teóricos. 

Conclusão: O estudo do ciclo de vida em fadiga para componentes automotivos é importante por estes estarem submetidos a esforços 
repetitivos ocasionados por perfis de pistas. Assim realizou-se uma análise de vida em fadiga sob tensão. O perfil original de uma pista, por 
vezes, é de difícil reprodução em laboratórios, e no estudo de confiabilidade exige a modelagem por fdp’s com parâmetros estatísticos de 
difícil determinação. Assim este trabalho mostrou que a representação de um perfil experimental, a partir de um perfil de pista teórico 
segundo um seno duplo, com amplitudes e frequências determinadas pela técnica DOE, levou a curvas S-N muito próximas. Os resultados 
em vida infinita são satisfatórios. O uso do perfil proposto em estudos de confiabilidade (proposição de fdp) e reprodução em laboratório 
para testes experimentais simplificou-se. Verificou-se, ainda, que a igualdade entre os índices IRI dos perfis não é um critério determinante 
para qualificar o perfil teórico em termos da curva 
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Caracterização da toxicidade in vitro de compostos derivados de ácido anacárdico, cardanol e cardol 

Lucio de Assis Araujo Neto 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ciências da Saúde 
Instituição: UnB 
Orientador (a): ANDREA BARRETTO MOTOYAMA 

Introdução: O câncer oral é o décimo tipo com maior incidência mundial, sendo fatores etiológicos principais o tabagismo e o etilismo. No 
Brasil, a incidência da doença atinge a quinta posição entre os homens e a oitava entre as mulheres. O tratamento do câncer oral é 
realizado por cirurgia, quimo- e radioterapia, porém a taxa de sobrevida em 5 anos  não tem melhorado. Assim, são necessárias pesquisas 
para o desenvolvimento de novos fármacos mais eficazes para tratamento do câncer oral. Nesse cenário, diversidade vegetal apresenta-se 
como fonte, a partir da qual espera-se poder identificar novos compostos com atividade antitumoral. Ácidos anacárdicos, cardanois e 
cardois são os principais constituintes do “Liquido da Casca da Castanha” (LCC), extraído do fruto da espécie Anacardium occidentale. 
Devido a relatos na literatura e a dados previamente obtidos por nós, o objetivo do trabalho foi avaliar a atividade citotóxica de 3 
compostos (B, G, J) derivados de LCC em linhagens celulares humanas. 

Metodologia: Foram utilizadas as linhagens OSCC-3, de carcinoma oral de células escamosas, e HEK293T, de fibroblasto renal embrionário 
humano. As células (1X10e4) foram cultivadas em placas de 24 poços, tratadas com os compostos derivados do LCC nas concentrações 5, 
10, 20 e 25µg/mL e com os controles negativo (etanol absoluto), e positivo (estaurosporina a 300 nM) durante 24, 48 e 72h. O ensaio de 
citotoxicidade foi realizado através do cristal violeta, onde se observa a viabilidade celular quando as células mortas eram coradas e a 
quantidade de corante na cultura analisadas em espectrofotômetro. Alternativamente, utilizou-se o método do MTT. Para ele, 2500 
células/poço foram cultivadas em placas de 96 poços e tratadas com os compostos já descritos. A viabilidade celular foi medida pela 
mudança de cor do substrato tetrazólio em espectrofotômetro, indicando a atividade mitocondrial de células viáveis. Para análises 
estatísticas, foi utilizado Programa Prisma 5.0 

Resultados: O ensaio de cristal violeta depende que as células epiteliais e os fibroblastos estejam aderidos não apenas durante o 
tratamento, mas também durante o processo de coloração. No entanto, os fibroblastos se desprendiam muito facilmente da placa, o que 
alterava a quantidade de células presentes. Tentou-se a optimização do protocolo, modificando a tempo de fixação das células e o número 
de lavagens. No entanto, a optimização ainda assim não foi possível. Já com as células OSCC-3, os três compostos mostraram-se 
citotóxicos, diminuindo a viabilidade das células para aproximadamente 50%, 40% e 40%, respectivamente para B, G e J. 

Conclusão: Os resultados aqui descritos e aqueles obtidos previamente por nós demonstram que os compostos derivados de ácido 
anacárdico, cardanol e cardol apresentam atividade citotóxica em células de carcinoma de cabeça e pescoço. É possível que esses 
compostos também possuam atividade citotóxica contra células normais, contudo, os resultados, ainda incompletos, não permitem 
assegurar isso. Os nossos dados estão em acordo com os descritos na literatura, onde tem-se que o ácido anacárdico exerce atividade 
citotóxica por atuar como inibidor de HATs (Histona-acetil-transferase). Essa atividade, no entanto, parece ser independente de caspases, o 
que difere de dados nossos anteriores, onde observa-se a clivagem de PARP (um substrato de caspase), após os tratamentos com os 
compostos, sobretudo o G. De qualquer forma, acredita-se que, a partir da flora, de compostos derivados de LCC, será possível desenvolver 
um medicamento para tratamento contra o câncer de cabeça e pescoço. 

Palavras-Chave: câncer oral, câncer de cabeça e pescoço, ácido anacárdico, cardanol, cardol 

Colaboradores: Lúcio de Assis Araújo Neto, Wellignton Gonzaga, Sarah Madureira, Dâmaris Silveira, Luiz Antônio Soares Romeiro, Maria 
Lucília dos Santos 

 

  



 

  535   

Vol. 2 

 
constuções de cepa recombinante de Kluyeromyces lactis para super-produção 

Lucio Rezende Queiroz 
Unidade Acadêmica: Departamento de Biologia Celular 
Instituição: UnB 
Orientador (a): NADIA SKORUPA PARACHIN 

Introdução:  

Metodologia:  

Resultados:  

Conclusão:  

Palavras-Chave:  

Colaboradores:  

 

  



 

  536   

Vol. 2 

 
Segurança Alimentar e Nutricional no Distrito Federal: Uma revisão integrativa de literatura 

Ludmila da Silva Mello 
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Orientador (a): LEIDES BARROSO DE AZEVEDO MOURA 

Introdução: A alimentação é um tema político e social que vem sendo debatido há mais de 70 anos no Brasil, incorporando-se aos direitos 
fundamentais na legislação brasileira e pautado pelas políticas públicas de combate a fome e a pobreza. A Segurança Alimentar e 
Nutricional (SAN) abrange uma diversidade de questões que culminaram na Política Nacional de Alimentação e Nutrição e na Política 
Nacional de Segurança Alimentar. A discussão do tema de SAN tem como marco as estratégias intersetoriais que discutam questões de 
acesso a alimentos de qualidade, práticas alimentares saudáveis, práticas sustentáveis de produção, cidadania e direitos humanos, abrindo 
possibilidades para a produção acadêmica e pesquisas de monitoramento e avaliação. O objetivo da presente pesquisa foi caracterizar a 
produção científica na temática de SAN no período de 2004-2014 , segundo os principais temas abordados nas pesquisas. 

Metodologia: Trata-se de revisão integrativa de literatura com levantamento bibliográfico realizado nas bases de dados da Literatura 
Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), Scientific 
Eletronic Library Online (SciELO) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) do Ministério da Educação, 
em janeiro de 2015 utilizando os descritores controlados “acesso”, “direito”, “conceito” e “desenvolvimento” com cruzamentos um a um 
com o descritor “segurança alimentar e nutricional” por intermédio do operador boleano AND. Dos 1621 artigos obtidos na busca nas 
bases de dados um total de 31 foi selecionado segundo critérios de inclusão e exclusão.  Os 31 artigos da amostra foram analisados 
segundo sete temas identificados nas leituras: participação social, sustentabilidade, cultura e sistema alimentar, Direito Humano à 
Alimentação Adequada, intersetorialidade, promoção da saúde e inclusão social. 

Resultados: Cerca de 50% dos artigos apresentaram-se por meio de análise documental e bibliográfica, 80% publicados em revistas com 
temática de saúde coletiva e 68% dos autores tem formação em nutrição.  As categorias temáticas abordadas nos artigos envolvem 
participação social (96%), onde observou-se a abordagem do controle social e aplicação adequada dos programas em SAN, considerando 
sempre a cultura local e a sustentabilidade, que remete, principalmente ao uso de agrotóxicos. A cultura abrange hábitos alimentares, 
formas de produção, de acesso e de armazenamento de alimentos. O DHAA compõe-se das reflexões pautadas no direito humano de se 
ver livre da desnutrição e da fome. Intersetorialidade (52%) reflete sobre as várias esferas que interagem entre si no combate a fome. 
Promoção da saúde (42%) aplica a alimentação na saúde. Por fim, a exclusão social (42%) reporta-se a perda da dignidade reforçada pela 
passividade e ignorância da camada excluída auxilia nos efeitos psicológicos da fome e da 

Conclusão: Alguns temas tocam mais de uma área discutida. A participação social é uma delas, pois nela se pauta as maneiras de avaliação 
e sustentação das políticas públicas em SAN. Da mesma forma a educação foi referida em mais de um dos temas como necessária para a 
formação de identidade social com vistas á cidadania e à autonomia. Considerada instrumental na construção da participação social, no 
monitoramento e na avaliação das políticas pela sociedade civil.  Estratégias de adequação dos programas e emancipação da população 
foram referidas pelos autores, com a importância da intersetorialidade. A saúde também engloba SAN, quando a alimentação é quesito 
necessário no combate à doenças e manutenção da vida.  As discussões são ricas quando se trata de SAN, por sua complexidade e 
interação das redes e serviços que podem contribuir na apropriação da alimentação e do combate á fome. As produções contribuem para 
o conhecimento que fortalecem a temática. 
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Determinação de Cromo Total e Disponível em  Solo do Cerrado após Incorporação de Biossolo 

Luis Augusto Moreira 
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Instituição: UCB 
Orientador (a): Silvia Keli de Barros Alcanfor 

Introdução: A literatura  coloca o cromo entre os elementos mais potencialmente to?xicos a?s plantas e aos animais superiores  enquanto 
a USEPA considera  o cromo como poluentes priorita?rios.  O cromo que e? comumente utilizado em aplicac?o?es dome?sticas e 
industriais, processos de galvanizac?a?o, produc?a?o de ac?o inoxida?vel, tintas, pigmentos, explosivos, papel e fotografia, e? 
bioacumulativo nos sedimentos. Já os lodos de esgoto tem sido utilizados  para recuperação de áreas degradadas. Vale considerar que  
muitos  destes processos  geradores de  cromo  não tem efluente  devidamente tratado e por muitas vezes  são indevidamente lançados 
nos coletores de esgoto doméstico. Dado  o caráter tóxico do cromo, este trabalho determinou o cromo trocável e orgânico total  em solo 
do cerrado com incorporação de biossolo em 2008. 

Metodologia: A área de estudo e a restauração do solo  foram devidamente  descritas. A incorporação do biossolo proveniente da CAESB 
neste solo , ocorreu em 2008. As amostras foram adquiridas verticalmente pressionando tubos de 100 cm3 em cada camada de 5 cm de 
poços sequencialmente escavados. Os tubos foram introduzidos de modo que  a pressão foi exercida somente nas paredes do tubo, 
impedindo desse modo a consolidação. Após a coleção, as amostras do solo foram peneiradas (2 milímetros), secadas e armazenadas em 
sacos plásticos e lacradas. Para a determinação do micronutriente zinco, foi escolhido a extração simples ácida adaptada pelo método 
Mehlich-I Carolina do norte que está em uso no Brasil desde 1965. Quando da determinação de Cromo orgânico total utilizou-se o método 
de abertura da Agência Americana de Proteção Ambiental (USEPA).  A quantificação do metal cromo foi realizada por FAAS, obtendo-se 
curva  analítica de 0 a 2,5 ppm. 

Resultados: A função y = 0,0359x - 0,0012,  R=0,9989 foi a curva que melhor  representou  o comportamento da curva analítica  para o 
Cromo. Os limites de quantificação e detecção foram 0,19  e 0,08 ppm respectivamente. Os resultados obtidos para cromo  orgânico total 
variou de 49± 1 a 35 ± 2 mg/Kg de solo seco, enquanto que para o cromo trocável de 2,2± 0,3 a 1,4 ± 0,1 mg/Kg de solo seco.  Os valores 
encontrados  para cromo trocável  foram muito próximos ao LQ, colocando em dúvida se de fato  havia cromo trocável na amostra  ou se o 
método utilizado para extração do cromo  não tenha sido adequado. À luz da Resolução 420/2009  estes resultados estão compatíveis com 
um solo de preservação, uma vez  que as quantidades de cromo estão abaixo de 75 mg/Kg de solo seco.  É importante  ressaltar que  as 
maiores quantidades de cromo foram encontradas  na porção mais superficial do solo e as menores nas mais profundas. Lembrando que 
este solo recebeu biossolo  há 7 anos, e que a proposta de limites de metais pesados para utilização  do lodo de esgoto na agricultura não 
contempla o cromo.   

 

Conclusão: Os resultados obtidos nesse trabalho mostram que a quantidade  de cromo orgânico total no solo em analise está compatível 
com as quantidades encontradas em áreas de preservação, mesmo após a incorporação de  biossolo.  Quanto ao cromo trocável  os valores  
foram muito baixos  levando mesmo a questionamentos acerca da eficiência do extrator utilizado Mehlich-1. Outros extratores são 
possiveis e devem ser testados entre os quais estão , HCl 0,1 mol L-1 e Mehlich-3. 
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A etnofilosofia: definições e críticas 
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Introdução: Uma das tendências mais importantes da historiografia da filosofia africana é, sem dúvida, a etnofilosofia, primeira das 
atribuídas ao pensamento africano contemporâneo. Compreender a dinâmica da história da filosofia africana passa, necessariamente por 
compreender como se configurou esta tendência da filosofia africana.  Tomar elementos culturais como traços constitutivos de um modo 
de pensar filosófico define esta perspectiva da filosofia africana, que vem sofrendo duras críticas por historiadores da filosofia africana em 
África e fora dela. Entretanto, ela aparece como marco fundador das pesquisas sobre filosofia no continente africano. 

Metodologia: O trabalho foi composto pela leitura crítica de textos fundamentais sobre a etnofilosofia, sobretudo de sua obra fundadora 
La philosophie bantoue, seu fichamento e interpretação, buscando subsídios para compreender o contexto de produção desta perspectiva 
filosófica, buscando também textos de apoio e críticas. Uma pesquisa bibliográfica exploratória foi realizada para a identificação e 
contextualização e crítica dos principais conceitos que emergem na bibliografia especializada sobre os contextos de produção e circulação 
do pensamento africano. 

Resultados: O primeiro texto perspectiva filosófica africana etnofilosófica, Philosophie Bantoue de Placide Tempels, demonstra esta análise 
das práticas culturais através da observação do comportamento social dos bantos, grupo étnico-linguístico da região subsaariana da África 
com o qual o autor, frade franciscano, conviveu como missionário por mais de 29 anos, quando morou no Congo Belga em meados do 
século XX. Nesta tarefa apresentamos, com a concisão possível, o método, os pressupostos e os argumentos desenvolvidos por Tempels 
para a identificação das ideias centrais do pensamento banto, a partir da premissa, por ele adotada, de que todo comportamento humano 
se assenta em um sistema de princípios e conceitos filosóficos que dá sustentação ao seu modo de ser. Ao final da exposição, são 
apresentadas considerações acerca das críticas possíveis ao método e às conclusões esposadas por Tempels, com indicação de algumas das 
principais críticas opostas à sua obra por diversos estudiosos da Filosofia 

Conclusão: Não obstante as críticas, é central para a compreensão da história da filosofia africana a abordagem desta obra seminal, 
entretanto pouco conhecida do público brasileiro, sobretudo os que devem ocupar-se do ensino da cultura africana nos currículos do 
ensino médio na disciplina filosofia, em função da alteração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional pela Lei Federal 
10.639/2003, além de contribuir para a consolidação da discussão sobre história da filosofia, o que é um ganho geral para a formação 
filosófica. 
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Investigação da prevalência de diabetes mellitus tipo 2 entre portadores de neoplasias malignas 

acompanhados no Centro de Atenção ao Paciente Oncológico do Hospital Universitário de Brasília 

Luis Fernando Amarante Fernandes 
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Orientador (a): ANGÉLICA AMORIM AMATO 

Introdução: Trata-se de um estudo transversal conduzido no Centro de Atenção ao paciente Oncológico do Hospital Universitário de 
Brasília. Foram incluídos portadores de neoplasias malignas, de ambos os sexos, que concordaram em participar do estudo e assinaram o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Foram coletadas, por meio de entrevista e consulta ao prontuário médico, informações a 
respeito das seguintes variáveis: idade, sexo, tipo de câncer, idade na ocasião do diagnóstico de câncer, tempo do diagnóstico de câncer, 
estadiamento da doença no diagnóstico, índice de massa corporal e glicemia de jejum. Nos pacientes com DM 2, foram coletados também: 
tempo de diagnóstico do diabetes e presença de complicações. Em seguida, os dados foram analisados com o software estatístico SSPS, 
incluindo cálculos de frequências e distribuição das variáveis de interesse e associação entre as variáveis de interesse. 

Metodologia: Trata-se de um estudo transversal conduzido no Centro de Atenção ao paciente Oncológico do Hospital Universitário de 
Brasília. Foram incluídos portadores de neoplasias malignas, de ambos os sexos, que concordaram em participar do estudo e assinaram o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Foram coletadas, por meio de entrevista e consulta ao prontuário médico, informações a 
respeito das seguintes variáveis: idade, sexo, tipo de câncer, idade na ocasião do diagnóstico de câncer, tempo do diagnóstico de câncer, 
estadiamento da doença no diagnóstico, índice de massa corporal e glicemia de jejum. Nos pacientes com DM 2, foram coletados também: 
tempo de diagnóstico do diabetes e presença de complicações. Em seguida, os dados foram analisados com o software estatístico SSPS, 
incluindo cálculos de frequências e distribuição das variáveis de interesse e associação entre as variáveis de interesse. 

Resultados: Neste período foram avaliados 221 pacientes, 34,8% do sexo masculino e 65,2% do sexo feminino, com a mediana da idade de 
57 anos. No momento da entrevista todos estes receberam orientações quanto à realização de exames laboratoriais (glicemia e perfil 
lipídico), contudo apenas 45,2% realizaram os exames solicitados. Quantos aos dados oncológicos, a mediana do tempo de diagnóstico foi 
de 2 anos. Em relação ao estadiamento 5,0% possuíam estádio I, 15,8%, estádio II, 25,8% estádio III, e 16,3% estádio IV, e 37,1% dos 
pacientes não possuíam esse dado disponível. Trinta e dois pacientes (14,4%) apresentavam DM, e os tipos de câncer mais frequentes 
entre os diabéticos foram: carcinoma ductal invasivo de mama (34,3%), adenocarcinoma colorretal (12,5%), adenocarcinoma de colo de 
útero (9,3%) e adenocarcinoma de próstata (9,3%). Quanto ao estadiamento do câncer nos pacientes diabéticos, não foi possível acessar o 
estadiamento de 59,4% destes pacientes, dentre os avaliados, 46,2% possuíam estadi 

Conclusão: Observa-se elevada prevalência de DM em pacientes oncológicos, o que reforça a associação entre as duas doenças. Em 
concordância com outros estudos, os cânceres mais frequentes foram o de mama e o adenocarcinoma colorretal. Outro dado interessante 
é que mais da metade dos pacientes diabéticos (53,8%) apresentava o câncer em estadiamentos avançados – III ou IV. Este possível pior 
prognóstico em pacientes diabéticos também foi observado em outros estudos e, apesar de não ter seus mecanismos completamente 
elucidados, já existem algumas hipóteses que o explicariam. As principais e mais aceitas correlacionam o estado de hiperinsulinemia, por 
um potencial efeito mitogênico da insulina ao se ligar ao receptor IGF-1, e a hiperglicemia, ao aumentar o estresse oxidativo, ambos 
favorecendo a carcinogênese. Desta maneira, a investigação e, sobretudo, o controle da glicemia no paciente oncológico seria de 
fundamental importância, inclusive com potenciais repercussões sobre o seu prognóstico. 
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do programa Fast-Track no Serviço de Coloproctologia do Hospital Universitário de Brasília 

Luis Fernando Amarante Fernandes 
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Introdução: As complicações mais frequentes em intervenções cirúrgicas no intestino grosso podem ser associadas diretamente ou 
indiretamente ao ato operatório. Entre os maiores problemas destas complicações estão o aumentodo tempo de permanência hospitalar e 
da mortalidade operatória.  Dentre diferentes estratégias em busca da redução das taxas de complicações pós-operatórias, tempo de 
internação e mortalidade,o Fast-trackse mostrou uma das mais eficazes. Esse programa visa modificar as respostas fisiológicas e 
psicológicas frente ao trauma que grandes cirurgias representam, isso através de mudanças nas condutas pré-operatórias, intra-
operatórias e pós-operatórias: prevenção do jejum perioperatório, abolição do preparo de cólon, e deambulação precoce, dentre outras.   
Assim, o objetivo deste trabalho é avaliar o impacto da implantação das medidas do Fast-Track no Serviço de Coloproctologia do Hospital 
Universitário de Brasília (HUB), no qual a implantação foi iniciada em 2009. 

Metodologia: Trata-se de um estudo prospectivo não concorrente comparativo de pacientes operados para tratamento de afecções no 
cólon ou no reto. Os dados foram coletados na base de dados e em prontuários médicos do HUB. Estes pacientes foram categorizados em 
dois grupos, de acordo com a conduta adotada: tradicional (aqueles operados em 2005 e 2006) ou Fast-Track(aqueles operados em 2010 e 
2011). Foram coletadas variáveis epidemiológicas, demográficas, doença que levou ao tratamento, fatores de risco para complicações pós-
operatória,características das operações, e aquelas relacionadasà recuperação pós-operatória: complicações das anastomoses, 
complicações sistêmicas, tempo de permanência hospitalar e mortalidade operária. Para a análise estatística serão utilizados o teste t de 
Student, teste não paramétrico de Mann-Whitney e teste do qui-quadrado. Por fim, será utilizado um modelo de análise multivariada. O 
nível de significância foi será fixado em p-valor < 0,05. 

Resultados: Foram coletados dados de 109 pacientes: 53 do grupo tradicional e 59 do grupo Fast-Track.  No grupo de pacientes operados 
sob o regime tradicional, o preparo de cólon foi realizado em 91,83%, a duração média da cirurgia foi de 4,85 horas, 14,28% foram 
laparoscopias e 85,72% laparotomias, houve complicações operatórias (incluindo infecções de sítio cirúrgico) em 34,04% das operações, a 
taxa de mortalidade operatória foi de 0% e os pacientes permaneceram no hospital por, em média, 13,48 dias.  Já no grupo operado em 
vigência do sistema Fast-Track, 70,37% foram submetidos à preparo de cólon, o tempo médio de duração da cirurgia foi de 3, 97 horas, 
20% das operações foram laparoscopias – tendo sido 3 convertidas para laparotomia durante a cirurgia – e 80% foram 
laparotomias,ocorreram complicações operatórias em 25% das cirurgias, a taxa de mortalidade operatória foi de 0% e a média de 
permanência hospitalar foi de 10,10 dias. 

Conclusão: Observa-se que os resultados da implantação no serviço de Coloproctologia do HUB estão em concordância com os resultados 
aguardados descritos nos protocolos Fast-track e com aqueles obtidos em outros serviços que também adotaram este sistema.  A redução 
da utilização do preparo de cólon no pré-operatório, o aumento na proporção de laparoscopias e a redução da duração das cirurgias, 
observados no grupo Fast-Track, resultaram na diminuição de complicações intra-operatóriase da permanência hospitalar, quando 
comparado ao grupo operado em vigência do regime tradicional.  A avalição das variáveis entre os dois grupos e a análise multivariada 
estão sendo realizadas por um estatístico e serão apresentadas no relatório final. Contudo, os resultados obtidos já apontam para a 
eficácia do programa Fast-Track e o seu significativo impacto sobre o serviço de Coloproctologia do HUB, podendo, inclusive, servir como 
referência para a implantação deste programa em outros serviços hospitalares. 

Palavras-Chave: Fast-track, adenocarcinomacolorretal, permanência hospitalar 
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Perfil dos casos notificados de tuberculose na população vulnerável residente do Distrito Federal. 
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Introdução: A tuberculose é uma doença infecciosa, causada bactéria Mycobacterium Tuberculosis, também chamada de bacilo de Koch 
(BK), o principal órgão atingido e o pulmão. A transmissão é entre pessoas, através pelo ar, fala, espirro, tosse e até quando o doente 
estiver eliminando bacilos. Maior incidência em pessoas de 15 a 54 anos e do sexo masculino. A tuberculose é considerada nos dias atuais 
como “problema de saúde pública” na lógica sanitária “global”, pois a endemia está em grande risco devido a sua conjuntura “pós-
epidemia de AIDS”.  Colocada como emergência sanitária em 1993 pela Oms e sendo prioritária no Brasil no ano de 2003. Indivíduos com 
situação de pobreza, baixa escolaridade, situação de confinamento, em alguns casos moradores em situação de ruas, abusadores de drogas 
e marginalizados são considerados vulneráveis para infecção de tuberculose. Nas populações vulneráveis a taxa de incidência para 
presidiários é de 25 vezes maior, em portadores de HIV é de 30 vezes e em moradores e 

Metodologia: Foi realizado um estudo transversal com os casos notificados de tuberculose em moradores vulneráveis, incluindo população 
privada de liberdade, de situação de Rua, orfanatos e asilos no Distrito Federal no ano de 2011. Os dados foram retirados do Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e apresentados em número absolutos e proporções sumarizando as informações relativas a 
sexo, idade, classificação da tuberculose, raça, zona de moradia, escolaridade, associação de tuberculose com HIV/Aids, álcool, diabetes e o 
tratamento supervisionado. 

Resultados: Foram notificados 32 (84,2%) homens com tuberculose, com média de idade de 33,9 anos, 27 pessoas (71,05%) foram 
infectadas com a forma pulmonar, 8 (21,05%)  pessoas com a extrapulmonar e 3 (7,89%) com a pulmonar e extrapulmonar, 9 (23,7 %) eram 
brancos, 3 (7,9%) pretos e 23 (7,9%) pardos, 30 (85,7%) tinha a moradia na zona urbana, 9 (26,8%) declaram não ter estudado nenhum 
ano, 2 (5,9%) estudado entre 1 a 3 anos, 10 (29,4%) estudado entre 4 a 7 anos, 2 (5,9%) estudado entre 8 a 11 anos e 4 (2,9%) estudado 
entre 12 e mais anos, 7 (18,4%) teve tuberculose associado com HIV/Aids, 2 (5,3%) teve tuberculose associado com diabetes e 34 (89,5%) 
negaram ser etilista, 31 (81,6%) tiveram tratamento supervisionado. 

Conclusão: Foram notificados a maioria de casos de tuberculose pulmonar em homens jovens adultos, de coloração parda, moradores na 
zona urbana que negaram serem etilistas. Essa população tem que ter uma maior assistência, pois o modo em que vivem favorece maior 
risco para multirresistência e infecção pelo HIV, já que apresentam alta taxa de abandono o que favorece a evolução a óbito. 

Palavras-Chave: População vulnerável, Distrito Federal e Tuberculose. 
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Introdução: Uma das principais informações de um evento sísmico é sua posição, ou seja, o hipocentro. Existem diversos programas de 
localização de terremoto, entretanto, há uma grande dificuldade de fornecer gráficos de qualidade para os analistas na maioria deles. Para 
estimar o hipocentro de um terremoto, geralmente se usa as fases P e S de mais de uma estação. Com o intuito de obter maior acurácia na 
estimativa, se faz necessário um sinal de fase claro e uma alta razão sinal-ruído, o que nem sempre é possível de visualizar com a rapidez 
dos programas vigentes. O somatório desses hipocentros possibilita o estudo da sismicidade de forma geral. Atualmente, o uso da 
linguagem Python vem sendo uma ferramenta para a sismologia devido à facilidade em seu uso, à sua integração entre programas, a ser 
aberto etc. O principal módulo usado na sismologia é o ObsPy e temos como objetivo nesse trabalho desenvolver um programa (ou script) 
em Python, usando esse módulo para estimativa hipocentral. Assim facilit 

Metodologia: O evento é  selecionado e coletado através do programas poet em Python, desenvolvido pelo Instituto de Astronomia, 
Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo (IAG-USP) e adaptada para o Observatório Sismológico. Inicialmente, 
estabelecemos sismicidade regional, ou seja, a distância máxima dos dados coletados foi de 10°. Então, adotou-se o software Seismic 
Analysis Code (SAC) para a manipulação dos dados a fim de facilitar a marcação das frentes de onda no sismograma. Com as devidas 
marcações feitas, processa-se as informações com o programa elocate (Herrmann 2013) para estimar o hipocentro, para isso se faz 
necessário um modelo de velocidades para o interior da terra, e assim usamos o modelo regional de Assumpção et al. 2010, denominado 
de modelo BR90. Finalmente, por meio dos módulo NumPy e bilbioteca matplotlib do próprio Python, plota-se o mapa de localização do 
evento. 

Resultados: Como teste do programa, usamos dois eventos, um em Confressa-MT e Itapaborã-MT ambos de magnitude 4.1. Foram 
selecionadas cerca de 15 estações para cada evento com fases P e S claras. O programa se mostrou eficiente, em que a estimativa 
apresentava um Resíduo Mínimo Quadrado (RMS) abaixo do valor obtidos pelos programa automáticos, além de um mapa de localização 
mais adequado para  divulgação. 

Conclusão: O uso do Python se mostrou eficiente. Preliminarmente, foram obtidos estimativas com RMS abaixo de programa automáticos, 
entretanto, essa boas estimativas podem estar correlacionadas com uma boa leitura de fase realizada pelo analista que difere muito de 
uma estimativa automática. Mesmo assim mostra uma boa interface gráfica possível de divulgação de eventos sísmicos. 
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Orientador (a): JOSE ROBERTO PIMENTA DE GODOY 

Introdução: Os músculos do assoalho pélvico desempenham papel de suporte para os órgãos pélvicos. Sua atividade se ajusta 
automaticamente às variações da postura e pressão abdominal. A ação dos músculos do assoalho pélvico diminui a sobrecarga nos 
ligamentos e no tecido conjuntivo que suportam os órgãos pélvicos. O parto vaginal aumenta o risco em quatro vezes para o prolapso de 
órgãos pélvicos, sendo um dos pricinpais fatores de risco para essa afecção. Estima-se que essa entidade clínica afete duzentas mil 
mulheres americanas.Considerando que ocorrem modificações morfológicas nos tecidos que compõem o assoalho pélvico ao longo do 
processo gestacional e no período expulsivo do trabahlo de parto, esse estudo tem como objetivo  descrever e comparar a morfometria 
dos músculos do assoalho pélvico em ratas multíparas e nulíparas. 

Metodologia: Os animais usados foram ratas fêmeas da linhagem Wistar, 10 meses de idade (n=10), os grupos foram constituídos de 
nulíparas (GN) e multíparas (GM), composto de 5 animais por grupo. Após a eutanásia dos animais, foram removidos bloco pélvico para 
exame histopatológico por microscopia de luz. Os músculos foram fixados em formol a 10% e, depois, inclusos em parafina para corte em 
micrótomo e corados pela técnica de Tricrômico de Gomori. 

Resultados: Os resultados analisados pelo teste t não pareado indicaram que ao realizar as análises morfométricas dos diâmetros das 
fibras musculares do assoalho pélvico, na comparação com o grupo nulípara (32,32±0,71 µm), o grupo multípara (30,85±1,38 µm) 
apresentou menor diâmetro, porém sem diferença estatisticamente significante. 

Conclusão: Conclui-se que não houve diferença significativa no diâmetro das fibras dos músculos do assoalho pélvico entre nulíparas e 
multíparas. 
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Desenvolvimento de novas metodologias de bioensaios de compostos fitotóxicos em laboratório. 

Luisa Malafaia Bruno Nazareth 
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Orientador (a): SARAH CHRISTINA CALDAS OLIVEIRA 

Introdução: A montagem de bioensaios para avaliar o efeito de compostos fitotoxicidade é uma importante ferramenta para o estudo 
nessa área. Nesse contexto, o uso de diferentes maneiras de medir as plântulas nestes estudos vem evoluindo e métodos cada vez mais 
sofisticados vêm sendo utilizados. Ter bioensaios que são reproduzíveis, que apresentem resultados em um curto intervalo de tempo e 
utilizando uma quantidade pequena de produto é sempre desejado. Na busca de melhorias, praticidade, segurança, rapidez de resultados 
e menor produção de resíduos no laboratório, a proposta deste trabalho foi avaliar a utilização de microplacas na montagem de bioensaio 
e o uso de imagens para medição dos bioensaios. 

Metodologia: Foram montados bioensaios em microplacas de 96 poços com as seguintes espécies alvo utilizada normalmente nos 
bioensaios de fitotoxicidade: Alface (Lactuca sativa), Rabanete (Raphanus sativus), Cebolinha (Allium fistulosum), Agrião (Nasturtium 
officinabe), Tomate (Solanum lycopersicum), Gergelim (Sesamum indicum) e trigo (Triticum aestivum). O volume a ser aplicado em cada 
poço da microplaca foi previamente determinado e em cada poço foi colocado uma semente de cada espécie a ser avaliada. Para 
comparação, bioensaio tradicional com placas de Petri de 6cm também foram montados. Essas permaneceram em crescimento a 25oC 
com fotoperíodo de 12h. As plântulas foram congeladas e medidas posteriormente para avaliação do crescimento nas duas condições e 
também para comparação do método de medida por imagem através do software livre ImageJ® e do uso tradicional do paquímetro. Para 
análise dos dados, utilizou-se de teste ANOVA para tais comparações através do programa Bio-Estat 5.3. 

Resultados: O melhor volume de H2O para cada espécie na microplaca foi variável dependendo da espécie. Para gergelim, rabanete e 
agrião – 30µL, alface e cebola – 40µL, tomate – 50µL, trigo – 60µL. As medidas das plantas feitas com o paquímetro tradicional e a através 
análise das imagens não tiveram diferenças significativas. Quanto ao número de sementes germinadas, não houve diferença entre o 
bioensaio realizado em microplaca e em placa de Petri somente para tomate, as demais espécies tiveram redução na germinabilidade. 
Quanto ao crescimento, as plantas tiveram uma redução significativa na sua taxa de crescimento quando se desenvolveram em 
microplacas. Tanto as raízes quanto a parte aérea se desenvolveram em média uns 40% a menos do que quando cresceram em placa de 
Petri. 

Conclusão: O espaço é um recurso limitador de crescimento da planta e por isso variações na germinação e no crescimento nas 
microplacas foram encontradas. O tamanho da semente influencia na quantidade de H2O que ela absorve para sua germinação uma vez 
que sementes maiores como o trigo necessitaram mais água para seu desenvolvimento. O uso das imagens para serem avaliadas no 
software ImageJ® é confiável e oferece maior comodidade pois essas medidas podem ser feitas a posteriori e também há um registro para 
recorrer quando for necessário. Um cuidado importante é não distribuir as sementes na borda da placa pois elas secaram. Comparando o 
bioensaio em placa de Petri e em microplaca, observa-se grande redução na utilização de produto para avaliação da fitotoxicidade porém 
ainda é necessário o aperfeiçoamento dos estudos inclusive através da utilização de placas de cultura com poços maiores. 
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Introdução: O objetivo dessa pesquisa é a identificação dos limites e possibilidades do projeto de extensão “Vez e Voz”. Como metodologia 
utilizada para o alcance desse objetivo foram utilizadas pesquisas bibliográficas, análises documentais, entrevistas e questionários. A 
pesquisa evidencia o Projeto Vez e Voz como resultado da atuação das Promotoras Legais Populares (PLPs) e busca identificar a influência 
dos marcos teóricos do Direito Achado na Rua e da Educação Popular, utilizados pelas PLPs, no projeto Vez e Voz. A presente pesquisa 
demonstra que, por meio da utilização desses referenciais teóricos, o projeto de extensão analisado possibilita a prevenção ao tráfico de 
pessoas entre crianças e adolescentes ao tentar se inserir efetivamente dentro do contexto da realidade social local. 

Metodologia: A presente pesquisa tem como base metodológica investigações bibliográficas referentes ao enfrentamento e à prevenção 
ao tráfico de pessoas, à educação popular e ao Direito Achado na Rua. Análises documentais, questionários e entrevistas também serão 
realizados como contribuições empíricas. O principal método de abordagem utilizado aqui para a análise dos dados obtidos e formulação 
de hipóteses é o indutivo, que parte do particular para o geral. A partir da experiência da pesquisadora como participante do projeto e das 
respostas obtidas nas entrevistas e questionários realizados se faz o levantamento de hipóteses que possam responder aos problemas da 
pesquisa, utilizando-se, portanto, a indução, que parte do particular para o geral. Porém, ao formular hipóteses baseadas em contribuições 
teóricas é utilizada a abordagem dedutiva, partindo do geral para o particular para a tomada de conclusões. 

Resultados: Entre os desafios estruturais encontrados, o projeto Vez e Voz apresenta dificuldades para lidar com a falta de recursos 
financeiros e com a pouca quantidade de integrantes. A pesquisa também demonstra que é necessário correlacionar os temas tratados 
durante as oficinas para que os estudantes identifiquem a relação entre os temas associados aos fatores de vulnerabilidade com a 
problemática do tráfico de pessoas, pois, por meio da análise dos questionários a eles/as aplicados e por meio de entrevistas com 
extensionistas, verificou-se que há dificuldade para que eles/as compreendam essa conexão. Porém, verificou-se, por meio das análises 
dos questionários, que o referido projeto de extensão alcança seu objetivo de prevenir o tráfico de pessoas ao informar crianças e 
adolescentes sobre como lidar com o problema. Os resultados apresentados são relevantes como meio de avaliação do alcance dos 
objetivos do projeto Vez e Voz e podem auxiliar na solução dos desafios identificados. 

Conclusão: Diversas são as causas que podem levar crianças e adolescentes de Águas Lindas de Goiás a desejarem sair da cidade em busca 
de melhores condições de vida e acabar caindo na rede do crime organizado do tráfico de pessoas, seja para fins de exploração sexual ou 
exploração para fins de trabalho escravo, uma vez que a cidade enfrenta grande precariedade em todos os setores essenciais para a 
qualidade de vida: saúde, educação, segurança, saneamento básico etc. O que se pode fazer para melhorar a situação da cidade vai muito 
além do que um simples projeto de extensão pode fazer, mas este ao educar os/as jovens a partir da educação popular e dos preceitos do 
Direito Achado na Rua busca empoderá-los para que lutem por seus direitos e se reconheçam como cidadãos/as para que sejam sujeitos da 
transformação social não só de sua cidade, mas do todo que a engloba. 

Palavras-Chave: Extensão, Educação Popular, Direito Achado na Rua, Tráfico de Pessoas 
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Introdução: A doença de Chagas, causada pelo  Trypanosoma cruzi, é endêmica em 21 países latino-americanos, atingindo cerca de oito 
milhões de pessoas em todo o mundo. Na fase aguda da doença, a parasitemia é aumentada e o protozoário é facilmente detectado por 
microscopia. Porém, na fase crônica, ocorre redução do número de parasitos na corrente sanguínea, tornando necessária a utilização de 
testes sorológicos ou moleculares. O imunodiagnóstico apresenta boa sensibilidade, porém resultados duvidosos ou falso-positivos devido 
à reação cruzada com antígenos de outros microorganismos são bastante frequentes. Na tentativa de resolver as possíveis 
inespecificidades do diagnóstico sorológico, emprega-se a reação de polimerização em cadeia (PCR) como diagnóstico laboratorial 
complementar. Assim, o objetivo principal deste trabalho foi avaliar metodologias de PCR para o diagnóstico molecular da doença de 
Chagas, uma vez que ainda não existe consenso sobre qual seria a metodologia mais indicada. 

Metodologia: Foi realizada extração de DNA de um pool de 106 formas tripomastigotas de T. cruzi Berenice, seguida de diluição seriada 
para alcançar a concentração correspondente a 10-4 parasitos. Assim, as 11 amostras resultantes foram submetidas aos seguintes 
procedimentos: amplificação por PCR convencional, nested PCR, PCR quantitativa (qPCR) e nested qPCR. Os pares de primers utilizados 
foram TCZ 1/2, TCZ 3/4 e PON 1/2. Os produtos da PCR convencional foram separados por eletroforese em gel de agarose 1,3% e gel de 
poliacrilamida 7,5%. Os produtos do gel de agarose foram transferidos para membranas de nylon carregadas positivamente (Southern 
blot), as quais foram hibridizadas com sondas radiomarcadas. A curva padrão da qPCR e da nested qPCR foi estabelecida com a diluição 
seriada do T. cruzi de 102 a 10-4, usando os primers TCZ1/2 e TCZ ¾, respectivamente. 

Resultados: As PCRs realizadas apresentaram os controles (branco) de acordo com o esperado, evidenciando a não ocorrência de 
contaminação nas diversas reações. Em relação à PCR convencional, foram visualizadas, no gel de agarose, bandas específicas nos poços 
contendo as maiores concentrações de parasitos (106, 104, 103 e 102) com o uso dos primers PON 1/2, enquanto que, com os primers TCZ 
1/2, observou-se apenas rastros (até 10-1). Nesse caso, a utilização da sonda radioativa específica permitiu a definição das bandas de 
interesse. No gel de poliacrilamida, a menor concentração observada foi de 102 parasitos. Na nested cPCR, foram visualizadas bandas em 
todas as amostras (106 a 10-4 parasitos). Igualmente, a nested qPCR foi capaz de amplificar todas as diluições testadas, mostrando-se mais 
sensível que a qPCR de uma única etapa. 

Conclusão: O advento da biologia molecular modificou e aperfeiçoou o diagnóstico de diferentes infecções. De fato, a utilização de 
métodos moleculares é uma boa alternativa para complementar ou estabelecer o diagnóstico das infecções pelo T. cruzi. Em todos os 
protocolos testados, a PCR requereu quantidades muito pequenas de DNA, mostrando-se bastante adequada para realização do 
diagnóstico da doença de Chagas. A nested qPCR, além de ser um método qualitativo e quantitativo, de rápida transferência de resultados 
e redução de risco de contaminação, mostrou-se como o mais sensível, sendo ideal para laboratórios que possuam esse método como 
opção. A nested cPCR também demonstrou bastante sensibilidade devido ao aparecimento de bandas em todas as concentrações de 
parasitos, e deve ser o método de escolha para laboratórios em que a realização da qPCR não seja possível. 
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Introdução: Diferentes estudos realizados nas últimas décadas mostram uma relação significativa entre o sistema nervoso autônomo e a 
mortalidade cardiovascular, incluindo a morte súbita cardíaca. Isto têm motivado o desenvolvimento de marcadores quantitativos da 
atividade autônoma.  Estudos com uma única variável do sistema cardiorrepiratório têm sido usados com sucesso para este fim. 
Entretanto, métodos de análise que utilizam mais de uma variável, tais como o intervalo R-R (IRR), a pressão arterial sistólica (PAS) e o 
volume pulmonar instantâneo (VPI), tornam possível estudar as relações entre estes sinais e obter informações sobre o sistema, como 
relações de causalidade. Este trabalho tem como objetivo o desenvolver uma toolbox para uso em Matlab, o CRSIDLab, para pesquisadores 
de engenharia e medicina, que permita o processamento destes sinais do sistema cardiorrespiratório para obter um modelo 
autorregressivo com entradas exógenas (ARX) que os relacione. 

Metodologia: O trabalho foi desenvolvido com base no ECGLab, uma toolbox para análise de sinais do eletrocardiograma (ECG) e da 
variabilidade da frequência cardíaca. Primeiramente foi feita uma revisão bibliográfica e o ECGLab foi explorado para familiarização com os 
aspectos individuais do tema. Os módulos do ECGLab foram modificados para processar também dados de pressão arterial (PA). Em 
seguida foram desenvolvidos quatro novos módulos. O primeiro permite o tratamento conjunto de dados de PA e ECG, facilitando a 
interpretação dos dados apresentados. O segundo permite tratar sinais de fluxo de ar (L/s) e transformá-los em VPI (L). O terceiro trata do 
alinhamento e reamostragem destes sinais. O último permite a obtenção do modelo parametrizado do sistema e a resposta ao impulso. Os 
algoritmos criados foram validados por testes com dados de diversos pacientes e por comparação com outras implementações quando 
possível. 

Resultados: Os resultados deste trabalho dependem de um processamento correto e sequencial dos dados. O sistema no modelo ARX 
obtido ao final apresenta o IRR como saída com a PAS e o VPI como entradas.  Os módulos de processamento de sinais apresentaram 
saídas de acordo com o esperado. A natureza desse tipo de dado faz com que uma análise puramente automática seja de extrema 
complexidade, já que há grande variação de características entre pacientes. Assim, algumas divergências e erros aparecem, porém, em 
quantidade pequena e com ferramentas para que o usuário faça as devidas correções. O último módulo apresenta como saída o modelo do 
sistema parametrizado no tempo e também a resposta ao impulso. A resposta ao impulso foi obtida para alguns pacientes para dados 
reamostrados a 4 Hz pelo algoritmo de Berger (IRR e PAS) e por interpolação cúbica (VPI). Os modelos foram gerados limitando as ordens 
dos parâmetros em 50 e selecionando o critério do comprimento de descrição mínimo (MDL). 

Conclusão: Os modelos gerados conseguiram explicar entre 70 e 80% da variabilidade do IRR pelas PAS e VPI, resultados  muito bons 
considerando o ruído e os demais sistemas que interagem com estes sinais e que não foram considerados no modelo. As respostas ao 
impulso VPI-IRR apresentaram respostas consistentes com o efeito da arritmia sinusoidal respiratória, enquanto que as respostas ao 
impulso PAS-IRR foram consistentes com o efeito do barorreflexo.  O CRSIDLab permite o estudo do sistema cadiorrespiratório pela 
identificação de diferentes interações entre três das principais variáveis deste sistema (IRR, PAS e VPI), desde o processamento inicial dos 
dados até a obtenção do modelo final. Ele oferece ao pesquisador uma liberdade de escolha de parâmetros e, assim, permite que estudos 
diferentes sejam feitos, com as facilidades de uma interface gráfica que possbilita a verificação visual do processamento dos dados em 
todas as etapas, assim como ajustes manuais nos módulos apropriados. 

Palavras-Chave: Identificação de sistemas, modelamento do sistema cardiorrespiratório, matlab 

Colaboradores: Agradecemos os pesquisadores do InCor/USP pelos dados dos pacientes. 
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O Impacto dos instrumentos creditícios no desmatamento da Amazônia 

Luísa Vieira Bogéa Soares 
Unidade Acadêmica: Departamento de Engenharia Florestal 
Instituição: UnB 
Orientador (a): HUMBERTO ANGELO 

Introdução: O processo de ocupação da Amazônia desencadeou uma série de fatores indutores do desflorestamento, que é fator causador 
de externalidades negativas pois afeta a quantidade e qualidade de recursos e prejudica a prestação de serviços ambientais, 
comprometendo a qualidade de vida da sociedade e o desenvolvimento econômico do país.   O Crédito Rural é considerado fator causador 
de desmatamento até a década de 1990 por diversos autores). Mas a redução importante partir de 2005, que pode ser atribuída a políticas 
de conservação adotadas desde 2004 Essa queda também está relacionada a mudanças na política de crédito rural, desde que ele passou a 
ser condicionado à apresentação de comprovação de conformidade com a legislação ambiental e legitimidade do título de terra do 
mutuário. O presente trabalho tem como objetivo verificar a influência do Crédito Rural no desmatamento da Amazônia Legal entre 1990 e 
2012, gerando um modelo econométrico que explique a relação entre essas duas variáveis. 

Metodologia: Este trabalho teve como área de estudo a Amazônia Legal Brasileira, formada pelos sete estados da região norte, mais parte 
do estado do Maranhão, a oeste do meridiano 44, e parte do estado do Mato Grosso, porção ao norte do paralelo 16. Estende-se por mais 
de 300 milhões de hectares e abriga um terço da área do planeta ocupada por florestas tropicais úmidas. Foi analisada a  série temporal 
compreendendo o período de 1990 a 2012. As variáveis estudadas foram o desflorestamento na região Amazônica e o valores de crédito 
rural. Para testar a correlação entre elas, procedeu-se ao teste de Pearson Equação de evolução do desmatamento: ln Dt =  ß0 + ß1ln CR + 
e   o ano anterior Cálculo da taxa de crescimento do desmatamento: r (%) = [antilog (ß1 ) – 1] * 100 Equação do desmatamento em função 
do crédito rural: ln Dt-1 =  ß2 + ß3CR + e   o ano anterior 

Resultados: 1) Existe correlação positiva entre o CR e o Desmatamento na Amazônia, segundo o teste de Pearson (p-value < 2,2e-16) 2) 
Evolução do desmatamento e do Crédito Rural de 1990 a 2012  A equação econométrica que descreve o desmatamento entre 1990 e 2012 
na Amazônia Legal é ln Dt =  94,04 – 0,04 .T, sendo a taxa de desmatamento para o período de – 8,79 % a.a.  • Período de 1990 a 2004: 
taxa de crescimento de 1,85% a.a. • Período de 2005 a 2012: taxa de desmatamento de – 25,86% a.a. Já a evolução do Crédito Rural é 
descrita pela equação CRt =  -127,17 – 0,07. T, sendo a taxa de crescimento da concessão de CR para o período de  +17, 48 % a.a.  O Crédito 
Rural corrobora para a redução  do desmatamento na Amazônia Legal, seguindo o modelo econométrico  lnD = 20,10 - 0,47 CR. 

Conclusão: Embora haja sido encontrado uma correlação entre o desmatamento na Amazônia Legal e o Crédito Rural, é importante 
ressaltar que este não é o único elemento influenciador de desmatamento, havendo, por exemplo, a atividade pecuária, a construção de 
estradas e outras infra-estruturas, a grilagem de terra e seus consequentes crimes ambientais, entre outros. Além disso, a redução do 
desflorestamento é explicado em parte pelo fato de que muitos municípios da Amazônia Legal já foram completamente desmatados, não 
podendo assim ser incluídos nas estatísticas dos anos seguintes de desmatamento. 

Palavras-Chave: desmatamento, crédito rural, Amazônia 

Colaboradores: O trabalho teve a colaboração dos pesquisadores da UnB- Professores Alvaro Nogueira de Souza  (EFL/UnB) e Alexandre 
Nascimento de Almeida (FUP/UnB) 
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Projeto e Implementação de um Protótipo de  Máquina de Vendas para Teste de Controladores 

Luiz Eduardo Rodrigues Silva 
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade do Gama 
Instituição: UnB 
Orientador (a): GILMAR SILVA BESERRA 

Introdução: A máquina de vendas é um dispositivo que tem como finalidade dispensar um produto escolhido caso o dinheiro inserido 
corresponda ao seu preço. Pode ser encontrada em vários lugares, principalmente em lugares com grande movimentação de pessoas, e 
vendendo diversos produtos com o intuito de estar sempre disponível para o consumidor. Neste projeto, será criado um protótipo de uma 
máquina de vendas para a disciplina Sistemas Digitais 2 com o intuito de verificar o aprendizado da linguagem VHDL que é utilizada pelo 
aluno para implementar diversos experimentos através de dispositivos conhecidos como FPGA (Field Gate Programmable Gate Arrays).  
Para implementação do projeto, foram necessários conhecimentos teóricos na disciplina citada acima. O principal assunto abordado para 
elaboração da descrição de hardware é a máquina de estados que é utilizada para controlar a resposta da máquina (produto gerado e 
dinheiro devolvido) aos estímulos externos (dinheiro inserido). Além desse assunto, deve 

Metodologia: O código será desenvolvido no programa ISE Design Suite, que terá como função controlar os sinais elétricos da máquina. O 
protótipo será feito de madeira, com 3 servos motores, com 3 hélices helicoidais cada, que serão responsáveis pelo despejo do item 
selecionado. A placa FPGA possui botões de entrada que serão utilizados para simular os valores das moedas, além de possuir um display 
de 7 segmentos que irá auxiliar na integração do usuário com a máquina. Além disso, para controle do motor e proteção da FPGA, é 
necessário um circuito externo formado por um optoacoplador, o qual irá isolar as referências do motor e da placa.  Inicialmente, para 
funcionamento do protótipo, é necessário um código de controle do motor de saída, no qual ele só pode ser controlado através de sinais 
feitos por modulação por largura de pulsos – mais conhecida pela sigla em inglês PWM  (Pulse-Width Modulation). O código de controle do 
motor é formado por divisores de frequência e contadores, um dos assuntos a 

Resultados: O protótipo ainda se encontra em fase de desenvolvimento e teste. 

Conclusão: A partir da criação dos códigos, o protótipo servirá de ferramenta de auxílio na avaliação feita pelo professor sobre o aluno, no 
qual será levada em consideração a validação e simulação dos controladores da máquina de vendas. 

Palavras-Chave: Sistemas embarcados, FPGA, máquina de vendas, sistemas digitais, sistemas reconfiguráveis. 

Colaboradores: Este projeto conta com o apoio do Laboratório de Software e Simulação do campus Gama da UnB para testes com as 
placas FPGA disponíveis no mesmo. 
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Consumo de Energia e Raio Ótimo de Transmissão em Redes Ad Hoc e de Sensores Experimentais 

Luiz Felipe Vilela Santos de Araujo 
Unidade Acadêmica: Departamento de Engenharia Elétrica. 
Instituição: UnB 
Orientador (a): RENATO MARIZ DE MORAES 

Introdução: O presente trabalho investigou o desempenho de redes sem fio em função de uma medida de consumo de energia designada 
de EDRb (do inglês Energy Distance Ratio per bit)  que avalia a quantidade média de energia gasta para se enviar um bit de informação por 
metro em função da distância que separa transmissor e receptor. A análise levou em conta parâmetros da rede sem fio tais como taxa de 
trasmissão (R em bits por segundo - bps) , tamanho do pacote de dados (Nb em bits), distância (d em metros), e potência de transmissão 
(Pt em Watts). O estudo revelou que é possível minimizar o EDRb em função da taxa de trasnmissão e do tamanho do pacote empregado 
de forma a aumentar a duração da vida útil de baterias em dispositivos móveis, redes sem fio, e redes ad hoc e de sensores. 

Metodologia: Empregando um trabalho anteriormente publicado na literatura que definiu a EDRb em redes sem fio, nosso estudo 
estendeu a análise para otimizar (no caso reduzir o consumo de energia gasta para se transmitir dados em função da distância entre 
transmissor e receptor). Partindo das equações que relacionam a EDRb em função dos demais parâmetros da rede, determinamos quais 
faixas dos parâmetros R e Nb resultaram valores mínimos de EDRb para d e Pt conhecidos. 

Resultados: Foram obtidos valores mínimos de EDRb da ordem de -50 a -40 dBmJoule/bit/metro variando-se R e Nb, portanto, bem 
inferior aos valores anteriormente observados variando-se a distância entre os dispositivos, porém fixando-se R e Nb. Os mínimos foram 
observados para tamanhos de pacotes variando entre 100 a 1000 bits, enquanto foi possível encontrar taxas ótimas de transmissão acima 
de 10 Mbps. 

Conclusão: Os resultados indicam que é possível se atingir o mínimo de consumo de energia ajustando-se a taxa de transmissão de dados e 
o tamanho dos pacotes enviados para distâncias entre dispositivos sem fio que variam de poucos metros a 100 metros o que se sugere o 
emprego de uma abordagem adaptativa em tais disposivitos para transmissão de dados é preferível, contrastando com as tecnologias 
atuais que fixam os valores destes parâmetros. 

Palavras-Chave: consumo de energia, redes ad hoc e de sensores, redes sem fio, otimização 

Colaboradores: Não houve. 
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Atividades a serem desenvolvidas pelo estudante Luiz Felippe de Albuquerque da Silva no projeto: 

AVALIAÇÃO DE DIFERENTES FONTES DE NITROGÊNIO NÃO PROTEICO EM DIETAS PARA BOVINOS EM 
CONFINAMENTO 

Luiz Felippe de Albuquerque da Silva 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária 
Instituição: UnB 
Orientador (a): CÁSSIO JOSÉ DA SILVA 

Introdução: O uso de nitrogênio não proteico (NNP) é uma prática comum na alimentação de bovinos. Um dos agravantes nesse tipo de 
suplementação é o aumento excessivo da concentração de amônia após a ingestão, devido à alta taxa de hidrólise no rúmen podendo 
causar intoxicação aos animais (BLOOMFIELD et al. 1961). Uma fonte de NNP com liberação lenta pode oferecer vantagens por aumentar a 
disponibilidade da amônia e reduzir sua toxidez (BARTLEY e DEYOE, 1975). Isso pode ser conseguido com o tratamento da ureia com 
polímeros orgânicos de revestimento para retardar a liberação de amônia (HENNINGET al, 1993, GALO et al, 2003, AKAY et al, 2003). 
Objetivou-se avaliar a qualidade nutricional da fonte de NNP para ruminantes Reforce-N/Petrobras® revestida com polímero orgânico, em 
comparação com o Reforce-N/Petrobras® sem revestimento, o Optigen II® (marca comercial ureia revestida) e o farelo de soja (fonte 
tradicional de proteína) sobre o ganho de peso de bovinos em confinamento. 

Metodologia: O experimento foi realizado na Fazenda Água Limpa (FAL) - UNB, Brasília, DF. Os animais foram divididos em quatro 
tratamentos: RNR-Reforce-N/Petrobras® revestida com polímero orgânico, RsR-Reforce-N/Petrobras® sem revestimento, Optigen II® 
(marca comercial ureia revestida) e FS - farelo de soja e alojados em baias com aproximadamente 10 m² providas de cochos para 
alimentação (alimentos em teste) e água. No início do experimento foram vermifugados, banhados contra ectoparasitos, pesados e 
agrupados por baias em função do peso, num delineamento em blocos casualisados, com 3 repetições (5 animais por baia e 3 baias por 
tratamento , sendo 4 tratamentos). Após 15 dias de adaptação, foram pesados após um jejum de 16 horas e posteriormente a intervalos 
de 28 dias sem jejum prévio até o final do experimento. Os dados foram submetidos à análise estatística, utilizou-se o programa Statistical 
Analises Sytem for Windows (SAS 9.1), adotou-se um nível de significância de 5% de probabidade. 

Resultados: Foi observado uma média de ganho de peso diário de 1,640 no tratamento FS, 1,690 o RsR, 1,580 para o OP e 1,700 para RNR, 
isso foi dado após retirada as médias de cada dia de pesagem. As diferentes fontes de nitrogênio não alteraram (p>0,05) o ganho de peso 
dos animais. O tratamento RNR foi eficiente em manter o nível de ganho de peso esperado e numericamente promoveu maiores ganhos 
médios (com uma media de 1,695 de ganho de peso diário). Com uso do FS que obteve um valor de ganho de peso da ordem de 1,683, o 
RsR com 1,605 e OP 1,578. 

Conclusão: O Reforce N revestido pode substituir o RsR e OP em dietas para bovinos Nelore em confinamento, pois promove ganhos de 
peso iguais aos das demais fontes avaliadas. 

Palavras-Chave: ureia revestida, ruminates, proteína microbiana 

Colaboradores: Clayton Quirino Mendes, João Artêmio Marin Beltrame, João Paulo Horta 
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Transporte de partículas em plasmas turbulentos 

Luiz Fernando Guedes dos Santos 
Unidade Acadêmica: Instituto de Física 
Instituição: UnB 
Orientador (a): ADRIANE BEATRIZ SCHELIN 

Introdução: Um problema importante na obtenção de energia a partir de fusão é o confinamento de plasmas em máquinas como 
Tokamaks.  Plasma é o nome dado ao quarto estado da matéria, pois é composto por um gás ionizado com partículas carregadas livres. 
Quando as colisões entre partículas são frequentes em um gás ionizado é possível tratar o plasma como um fluido. As equações que 
modelam o plasma turbulento são obtidas através das leis  usuais da eletrodinâmica, além de um conjunto de equações que expressam a 
conservação da massa e do momento das diferentes espécies de partículas no plasma. É neste contexto que surgem as equações de 
Hasegawa-Wakatani, um modelo reconhecido como paradigma na descrição de turbulência eletrostática. O modelo HW é formado por um 
conjunto de equações diferenciais parciais não-lineares cujas variáveis principais são a densidade dos elétrons e a flutuação do potencial 
elétrico em um plasma magnetizado não-homogêneo. 

Metodologia: Utilizando-se de métodos computacionais, foi possível resolver as equações diferenciais parciais de Hasegawa-Wakatani e 
variar parâmetros como densidade e a viscosidade do plasma. Além disso, foram utilizados algorítimos próprios para leitura e 
interpretação dos dados. 

Resultados: Primeiramente, foi possível visualizar e caracterizar qualitativamente os vórtices dos campos de acordo com o seu tamanho e 
parâmetros escolhidos. Simulando a trajetória de partículas carregadas pelo plasma, observou-se que as mesmas apresentam os chamados 
voos de Levy. Estes voos são caracterizados por grandes saltos entre pequenos movimentos randômicos e, matematicamente, apresentam 
uma lei de potência na distribuição probabilística do movimento das partículas. Além disso, defindo-se escapes artificiais para as partículas 
no plasma,  foi possível montar as bacias de escape para diferentes conjuntos de partículas carregadas. 

Conclusão: Com base nos resultados obtidos, descreveu-se a dinâmica de partículas  adveccionadas por um plasma turbulento. Verificou-se 
que estas apresentam vôos de Levy e bacias de escape com fronteiras fractais. Tais fenômenos são importantes na descrição do plasma em 
Tokamaks e tem influência direta na obtenção de energia a partir de fusão termonuclear controlada. 

Palavras-Chave: plasma, tokamaks, voos de Levy, caos, advecção caótica 

Colaboradores: Rodrigo Andrés Miranda 
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Facebook em movimento: o movimento estudantil chileno e o uso da internet 

Luiz Henrique Doria Vilaça 
Unidade Acadêmica: Instituto de Ciência Política 
Instituição: UnB 
Orientador (a): MARISA VON BULOW 

Introdução: Existe uma crescente literatura acadêmica que busca analisar a relação entre internet e ação coletiva. Parte dessa literatura 
tem focado em compreender como a internet vem possibilitando a emergência de movimentos sociais espontâneos, horizontais e flexíveis, 
como o Occupy Wall Street e os Indignados na Espanha (ver Castells, 2013). Este trabalho, por outro lado, busca analisar um caso diferente, 
sobre um movimento tradicional e hierarquizado: se trata do movimento estudantil chileno, que vem lutando, há décadas, pela 
democratização do acesso ao ensino superior no país. Mais especificamente, foram estudadas, nesta pesquisa, as federações de 
estudantes do Chile, que aparecem como atores centrais na coordenação do movimento. O objetivo deste trabalho foi entender como as 
organizações foram incorporando o Facebook, ao longo do tempo, em seu repertório de ação, e em que medida o nível de atividade no 
Facebook está relacionado com a capacidade de mobilização. 

Metodologia: Este trabalho constitui um estudo de caso sobre a utilização do Facebook por diferentes federações estudantis chilenas. 
Inicialmente, foi feito um mapeamento exaustivo no sentido de verificar quantas e quais federações chilenas possuíam de fato uma página 
do Facebook, e qual era a intensidade do uso das páginas (em termos de número de postagens). Em um segundo momento, o foco voltou-
se para as semanas de protesto, com o propósito de examinar como se deu a atuação das federações no Facebook nos períodos próximos 
aos protestos (foram analisados, para cada protesto, os três dias anteriores, os três dias posteriores, e o próprio dia do protesto). No total, 
foram coletados dados em relação às postagens e aos comentários das páginas de 29 federações, durante 26 semanas de protesto, entre 
maio de 2011 e outubro de 2013. Esses dados foram organizados e tratados quantitativamente, via software NVivo 10, com o objetivo de 
examinar quais padrões estavam emergindo nas Fan Pages das federações. 

Resultados: Os resultados indicaram que o uso do Facebook pelas federações chilenas é extremamente desigual e assimétrico. Algumas 
poucas páginas concentraram a maior parte das postagens, sendo que grande parte delas se mostrou muito pouco ativa durante o período 
estudado. Os dados também indicam que o recorte temporal delimitado por essa pesquisa (2011 a 2013) representou um momento de 
aprendizado em relação ao uso do Facebook pelo movimento estudantil, o que ficou evidenciado pelo aumento do número de federações 
no Facebook ao longo dos anos e por mudanças nos padrões de postagem. Além disso, e talvez mais importante, os primeiros resultados 
indicaram um processo de institucionalização da ferramenta pelas federações dos estudantes chilenos. Em outras palavras, se inicialmente 
grande parte das postagens nas páginas das federações provinha de outros usuários, com o passar do tempo as próprias federações 
passaram a controlar o conteúdo das páginas. 

Conclusão: Este trabalho traz importantes contribuições para a literatura sobre internet e ação coletiva. Em primeiro lugar, o mapeamento 
realizado evidencia que a internet é um espaço influenciado pelas assimetrias sociais, isto é, que as desigualdades da sociedade 
transbordam, também, para o mundo online. Avaliar o potencial de democratização das plataformas digitais, assim, não pode fugir das 
relações de poder que permeiam esses ambientes. Além disso, essa pesquisa contribui para a ideia de que a internet é um espaço 
multidimensional e heterogêneo, e que o próprio Facebook é utilizado para diversos fins pelas federações estudantis chilenas – 
proporcionando resultados variados em diferentes contextos. Por fim, ao se concentrar em um caso latino-americano de um movimento 
social tradicional, este estudo contribui, ainda, para a diversificação das análises empíricas no tema, que estiveram focadas em 
movimentos no hemisfério norte que surgem com a própria internet. 

Palavras-Chave: movimentos sociais, internet, movimento estudantil, Chile, Facebook 

Colaboradores: Orientadora: Professora Marisa von Bülow 
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Estresse e qualidade de vida da equipe de enfermagem dos serviços e urgência e emergência. 

Luiza Helena Brito Calasans 
Unidade Acadêmica: Departamento de Enfermagem 
Instituição: UnB 
Orientador (a): LUCIANA NEVES DA SILVA BAMPI 

Introdução: O Pronto Socorro é um dos setores mais desgastantes dos hospitais. Essas experiências no cotidiano laboral interferem na vida 
social e emocional do trabalhador. A importância de identificar o desgaste ou como se manifesta o sofrimento no trabalho envolve a 
chance de uma mudança a partir de estratégias para minimizar esse sofrimento, tornando o trabalho mais eficaz e até trazendo uma maior 
valorização para os profissionais de enfermagem como seres humanos. Nesse contexto a pesquisa buscou caracterizar a produção 
científica nacional acerca do estresse laboral da equipe de enfermagem dos serviços de urgência e emergência a fim de verificar o 
conhecimento sobre o assunto e conhecer as lacunas dessa produção. 

Metodologia: Revisão integrativa da literatura, realizada por meio de busca online das produções científicas nacionais sobre estresse da 
equipe de enfermagem dos serviços de urgência e emergência no período de 2005 a 2015, nas bases de dados LILACS, BDENF e MEDLINE. 

Resultados: Com a análise dos dados foram identificadas três principais temáticas abordadas nos estudos: fatores causadores de estresse, 
sintomas do estresse e estratégias para prevenir e/ou reduzir o estresse laboral. 

Conclusão: As situações potencialmente estressoras estão presentes no dia a dia dos trabalhadores de enfermagem. Os estressores estão 
majoritariamente relacionados ao ambiente físico, ao relacionamento entre profissionais da equipe, a carga de trabalho, ao trato com 
familiares e ao caráter crítico dos casos atendidos. Fica clara a necessidade de realizar mais investigações sobre estresse laboral das 
equipes de enfermagem dos serviços de urgência e emergência para que o conhecimento produzido possa embasar proposições políticas e 
estratégias em favor de melhorias nas condições de trabalho e qualidade de vida desses trabalhadores. 

Palavras-Chave: Esgotamento Profissional. Enfermagem em Emergência 

Colaboradores: sem colaboradores 
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Lei Maria da Penha e medidas protetivas: uma revisão bibliográfica 

Luiza Lucchesi da Cruz Nobre 
Unidade Acadêmica: Departamento de Serviço Social 
Instituição: UnB 
Orientador (a): DÉBORA DINIZ RODRIGUES 

Introdução: A Lei Maria da Penha, sancionada em 2006, configurou uma série de mudanças no cenário de enfrentamento da violência 
doméstica contra mulheres no Brasil. A Lei inova trazendo uma série de mecanismos jurídicos que visem não só a punição do agressor, mas 
que busquem, também, coibir a existência de novas agressões, e nesse sentido surgem as Medidas Protetivas de Urgência (MPU). Nos 
Estados Unidos da América, as Protection Order (PO) funcionam nos 50 estados desde o ano de 1994 e, semelhante ao objetivo das das 
Medidas Protetivas de Urgência no Brasil, fazem parte de uma inovação jurídica para proteção das mulheres. O presente trabalho tem por 
objetivo entender e comparar as MPU brasileiras com as PO estadunidenses, no sentido de analisar os efeitos desses mecanismos no 
enfrentamento da violência doméstica em cada país, bem como mapear as discussões acadêmicas sobre o tema dentro de cada contexto. 

Metodologia: O trabalho é fruto de um estudo comparado sobre violência doméstica entre Brasil e Estados Unidos da América e foi 
estruturado como uma revisão bibliográfica no campo acadêmico dos estudos de gênero. Dividiu-se em duas fases de busca, sendo uma 
em bases de dados nacionais e a outra em bases internacionais, criando-se um mapa de leitura que facilitasse a sistematização dos 
achados. 

Resultados: A necessidade de enfrentamento da violência doméstica se apresentou, nos dois contextos, como um esforço de 
reivindicações feministas. No Brasil, a situação mudou com a sanção da Lei Maria da Penha e seus mecanismos jurídicos inovadores, nos 
EUA a criação de um vocabulário que delimitasse a violência doméstica foi fundamental para o processo de combate às agressões 
domésticas. Existem algumas diferenças procedimentais entre as MPU e as PO mas o objetivo final é comum: coibir novas agressões e 
prover mais segurança às mulheres. A revisão bibliográfica permitiu perpassar por discussões acadêmicas sobre o tema e existem 
diferenças notáveis: no Brasil há poucas pesquisas empíricas ou estudos acadêmicos dedicados a entender os efeitos das Protetivas de 
Urgência desde a sanção da Lei Maria da Penha, enquanto nos Estados Unidos existe uma enorme quantidade de estudos sistematizados e 
pesquisas sobre as Protection Orders e sua real efetividade na realidade de diversos grupos de mulheres. 

Conclusão: A violência doméstica é um tema extremamente relevante, tanto no Brasil quanto nos EUA. Os dois contextos apresentam 
mecanismos alternativos de proteção para mulheres em situação de violência doméstica usados como política de enfrentamento dessa 
situação. Na realidade estadunidense a relevância das PO ganhou espaço no meio acadêmico e tornou-se tema de pesquisas e estudos 
empíricos, enquanto no Brasil as Medidas Protetivas de Urgência ainda não fazem parte do agendamento de estudos acadêmicos do país. 
Um estudo comparado cria a oportunidade de uma realidade influenciar a outra, ressalvadas as especificidades dos contextos. Neste 
trabalho, a perspectiva comparada permitiu problematizar a falta de agendamento de pesquisas sobre a efetividade das MPU no Brasil, 
tornando clara a necessidade de o tema ganhar espaços acadêmicos que influenciarão debates em nacionais e agendas externas no futuro. 

Palavras-Chave: : Lei Maria da Penha, Medidas Protetivas de Urgência, Protection Orders, estudo comparado, violência doméstica. 

Colaboradores: Sinara Gumieri 
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Avaliação da transferência de modelos de calibração multivariada para a determinação do teor de 

cocaína em amostras de drogas 

Luiza Mercedes Von Sperling 
Unidade Acadêmica: Instituto de Química 
Instituição: UnB 
Orientador (a): JEZ WILLIAN BATISTA BRAGA 

Introdução: O Projeto PeQui (Perfil Químico de Drogas) desenvolvido pela Polícia Federal tem como objetivo principal identificar a origem 
e correlacionar amostras de drogas utilizando análise química. A determinação do teor de cocaína em drogas é de suma importância para 
investigações policiais, visto que o teor de cocaína está relacionado ao número de traficantes que efetuam diluições na droga para vender 
a usuários. A espectroscopia no infravermelho permite a obtenção do teor de cocaína e é uma técnica rápida e que requer simples preparo 
das amostras. Esse trabalho teve como objetivo principal avaliar o método de homogeneização das amostras de drogas e a transferência 
do método de quantificação de cocaína por infravermelho e PLSR (regressão por mínimos quadrados parciais), desenvolvido com 
colaboração do Instituto Nacional de Criminalística (INC), entre diferentes equipamentos de infravermelho, evitando a necessidade do 
desenvolvimento e validação do método em cada unidade de perícia do país. 

Metodologia: O método foi desenvolvido como parte da tese de doutorado da estudante Tatiane de Souza Grobério em parceria com o 
INC utilizando um equipamento de infravermelho médio (FTIR) da Polícia Federal. Utilizou-se o equipamento Nicolet IS10 com o acessório 
de refletância total atenuada (ATR) e o programa Matlab (versão R2012b) com o pacote PLSToobox (versão 6.5). A transferência foi feita 
entre este equipamento em duas condições distintas: antes e após a realização de uma manutenção corretiva. A análise foi feita 
posicionando as amostras na forma de pó sobre o cristal de diamante do acessório, adquirindo-se o espectro e limpando-se o acessório 
para a análise de uma nova amostra. Para se obter amostras na forma de pó, foi preciso homogeneizá-las com grau e pistilo, sendo que 
foram comparados os resultados de algumas amostras submetidas a congelamento por nitrogênio líquido e freezer comum por 2 horas 
antes da homogeneização e avaliando os teores por cromatografia gasosa (método de referência). 

Resultados: Inicialmente, foi observado que a homogeneização de amostras com nitrogênio líquido e congelamento em freezer comum 
por duas horas apresentaram resultados semelhantes e eficientes.  As amostras submetidas a congelamentos mais longos não 
apresentaram bons resultados, visto que a amostra absorve água após ser retirada do freezer. Na análise de amostras medidas após a 
manutenção do equipamento de FTIR observou-se um erro sistemático negativo. Com a transferência do modelo, o erro sistemático deixou 
de ser significativo. Todavia, a estimativa do teor de cocaína em relação ao valor de referência ainda apresentou um erro superior que 
modelo original. Suspeita-se que as amostras utilizadas para a avaliação da transferência sofreram mudanças físicas ou químicas que 
provocaram esse maior erro. Com a exclusão de 5 amostras com erro maior que 15%, o erro médio do modelo após a transferência 
apresentou uma melhora, mas ainda ficou acima do modelo original. 

Conclusão: Obteve-se resultados de homogeneização que permitem concluir que a o nitrogênio líquido pode ser substituído pelo 
congelamento das amostras por duas horas em freezer, sendo este um resultado de extrema importância para unidades da Policia Federal 
desprovidas de Nitrogênio líquido. Com relação à transferência, o trabalho em questão não foi suficiente para concluir sobre a viabilidade 
de transferência do modelo de quantificação de cocaína por infravermelho e PLSR para outros equipamentos e unidades da Policia Federal 
devido a observação de possíveis mudanças nas amostras que foram analisadas.  Suspeita-se que as amostras analisadas ficaram guardadas 
por muito tempo, o que pode ter provocado mudanças químicas e/ ou físicas que influenciaram na aquisição dos novos espectros. 
Contudo, foi possível reduzir o erro sistemático negativo residual por meio da transferência, indicando que esse procedimento trouxe 
benefícios ao método, mas que não solucionaram todos os problemas observados. 

Palavras-Chave: cocaína, infravermelho, calibração multivariada, quimiometria, forense, homogeneização 

Colaboradores: Peritos Criminais Federais: Dr. Jorge Jardim Zacca e Dr. Marcio Talhavini do Instituto Nacional de Criminalística de Brasília. 
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Tendências do financiamento, gasto e controle democrático da política de habitação 

Luiza Sousa de Carvalho 
Unidade Acadêmica: Departamento de Serviço Social 
Instituição: UnB 
Orientador (a): SANDRA OLIVEIRA TEIXEIRA 

Introdução: A presente pesquisa está inserida no projeto de pesquisa “Políticas Sociais em tempos de crise do capital: tendências do 
financiamento, gasto e controle democrático”, o qual integra um projeto de pesquisa mais ampliado, “A Condição Contemporânea do 
Estado Social no Brasil”, desenvolvido do Grupo de Estudo e Pesquisas sobre Seguridade Social e Trabalho (GESST), do Departamento de 
Serviço Social da UnB. A questão habitacional no capitalismo tem dois elementos fundamentais: a propriedade privada e a sua centralidade 
como mercadoria, fortemente balizada pela lógica especulativa (PEREIRA, 2012). Diante deste cenário, este trabalho tem como objetivo 
geral analisar as tendências do controle democrático da política de habitação. Os objetivos específicos consistem em apreender o estado 
da arte na produção teórica sobre controle democrático e habitação, bem como a natureza das deliberações de alguns espaços de controle 
democrático da habitação: conselho e conferência. 

Metodologia: A abordagem teórico-metodológica é a perspectiva critico-dialética, com intuito de identificar as determinações da condição 
contemporânea da política de habitação enfocando as dimensões do financiamento, gasto e controle democrático (BOSCHETTI, 2009, 
SALVADOR & TEIXEIRA, 2014). Para apreender a dimensão do controle democrático, foram analisados os seguintes elementos: a 
caracterização do Conselho das Cidades, a natureza das deliberações do Conselho das Cidades e das Conferências Nacionais das Cidades. 
Foram analisadas documentações oficiais do ConCidades: Regimento Interno, Composição das 5 Gestões, documentação das 5 
Conferências Nacionais das Cidades e também as resoluções do ConCidades, sendo elas: Normativas, Recomendadas e Administrativas, 
que foram organizadas de acordo com a Matriz Analítica que contempla Concepção, Controle Social, Gestão, Financiamento, e também 
alguns aspectos próprios da política. 

Resultados: No âmbito do Controle Social foi analisado o Conselho das Cidades (ConCidades). Durante a primeira Conferência Nacional das 
Cidades realizada em 2003 pelo Ministério das Cidades, foi criado o ConCidades que possui natureza consultiva e deliberativa.  O 
concidades é um instrumento de gestão  da PNDU – Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. O Ministério das Cidades é responsável 
pelas políticas de Habitação, Saneamento Ambiental, Transporte, Mobilidade Urbana e Planejamento Territorial, sendo assim o ConCidades 
é um espaço de democratização destas políticas pois tem a participação das instâncias do Governo e da Sociedade Civil. A participação no 
conselho é divida por profissionais acadêmicos e de pesquisa, empresários, ONGs, trabalhadores, movimentos populares e ainda poderes 
público federal, estadual e municipal. É importante compreender que o ConCidades faz a discussão de todo o plano de habitação, não se 
trata apenas de moradia, mas inclui todas as instâncias habitacionais. 

Conclusão: Em tempos de crise do capital, constata-se uma insidiosa corrosão nas históricas conquistas de direitos da classe trabalhadora, 
que se materializam em transformações restritivas nas políticas sociais. São inúmeras as consequências da crise para a classe trabalhadora: 
desemprego crescente, desestruturação e precarização do trabalho, redução de direitos, diminuição de salários, endividamento dos 
Estados, imposição de políticas monetaristas e planos de austeridade fiscal por instituições internacionais como Fundo Monetário 
Internacional/FMI, Banco Mundial/BC, Organização Mundial do Comércio/OMC e Comunidade Europeia/CE. (BOSCHETTI, 2010, 2012). 
Diante deste cenário a política de habitação apresenta como tendência a execução irrisória dos parcos recursos previstos para assegurar o 
direito de acesso à moradia. No que diz respeito ao Controle Democrático é possivel perceber que as resoluções em suma maioria 
expressam deliberações sobre ampliação de financiamento para essa política. 

Palavras-Chave: Habitação, Controle Social, Financiamento, Política Social, Direitos. 

Colaboradores: Não se aplica. 
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Células-Tronco Mesequimais como Carreadoras de Nanopartículas de Maghemita no Tratamento de 

Melanoma via Magnetohipertermia. 

Luiza Zuvanov de Faria 
Unidade Acadêmica: Departamento de Genética e Morfologia 
Instituição: UnB 
Orientador (a): DANIELA MARA DE OLIVEIRA 

Introdução: Células-Tronco Mesenquimais (MSCs) são capazes de auto-renovação e diferenciação em tipos celulares com origem 
mesodérmica. As MSCs dispõem de propriedades de hipoimunogenicidade e produção de imunossupressor quando transplantadas, 
características anti-inflamatórias e habilidades de migrarem para tecidos lesionados e tumorais (homing). Alicerçado a essas 
singularidades, o objetivo do projeto é estabelecer estudos preliminares para utilização desse tipo celular como carreadores de 
nanopartículas no tratamento de tumor de melanoma via magnetohipertermia. Escolheu-se o Melanoma por ser um tumor superficial, 
assim, em primeira instância, não é avaliada a habilidade de homing das MSCs. A averiguação de homing pretende ser feita em outros 
estudos com tumores de difícil acesso. Outras metas do estudo é otimizar protocolo de indução tumoral de melanoma usando células 
B16F10 que 

Metodologia: Para otimização da indução tumoral, foram feitos três experimentos utilizando células de B16F10 que expressavam 
luciferase para acompanhamento do crescimento do tumor por IVIS Lumina XR em camundongos C57BL/6. O primeiro experimento 
apresentou n=6 e foram injetadas 5x105 células subcutaneamente no flanco de cada animal, o segundo com n=9 e 10³ células por animal, o 
terceiro com n=3 e 5x104 células por animal. A fim de caracterizar as nanopartículas, foram avaliados o potencial zeta, raio e índice de 
distribuição de tamanho (PDI) via Zetasizer. Também foi analisado o aquecimento das nanopartículas e das MSCs contendo nanopartículas 
submetidas a um campo magnético com frequência alternada gerado por MagneTherm regulada na voltagem ˜28V e amperagem ˜5.3A. As 
medições de temperaturas foram realizadas a cada minuto num intervalo de 30 minutos. As células-tronco mesenquimais utilizadas foram 
isoladas de lipoaspirado e cultivadas in vitro. 

Resultados: O aparecimento tumoral utilizando-se de 5x105 células foi breve, menos de sete dias, e o crescimento excessivo. Já com 10³ 
células, o tumor foi primeiramente visualizado como pequenas bolas pálidas sobre a pele de alguns animais que subitamente se 
desenvolviam em grandes massas tumorais, em outros animais o tumor não pode ser detectado. Aplicando-se 5x104 células, foi possível 
acompanhar, aos poucos, o desenvolvimento tumoral desde pequenas manchas na pele a formação de massa celular expressiva. As 
nanopartículas apresentaram potencial zeta médio = -40.1±1.97Mv, PDI = 0.135±0.024, e raio médio = 46.69±0.3093nm. A amostra 
contendo apenas nanopartículas alcançou temperatura máxima=33.3°C, apresentando variação positiva na temperatura de 9.2°C, com 
aumento de temperatura a cada minuto. As alíquotas que possuíam MSCs com nanopartículas não apresentaram aumento significativo na 
temperatura, a cada mensuração houve variação positiva ou negativa de poucos décimos de grau Celsius. 

Conclusão: Baseando-se nos experimentos executados in vivo, a quantidade de 5x104 células (a qual se difere da literatura baseada - 
5x105 células) foi proposta, dentre as testadas, para induzir tumor de melanoma. Dispondo desse número de células, foi possível o 
acompanhamento gradual do crescimento tumoral, o que facilita em uma futura intervenção para aplicação do devido tratamento.  Os 
ensaios realizados com as nanopartículas não são conclusivos para determinação de sua qualidade para ser usada em magnetohipertermia, 
pois foram submetidas a apenas certa amperagem e voltagem. Portanto, novos estudos devem ser elaborados com o intuito de 
estabelecer condições ideais para aquecimento efetivo dessas nanopartículas. Esse projeto deve ser estendido visando maior 
entendimento e poder de tratamento tumoral com uso de MSCs como transportadoras de nanopartículas, já que, se bem sucedido, pode 
ser um método eficaz para tumores em que a cirurgia é complicada e menos agressivo as células não cancerosas. 

Palavras-Chave: Células-tronco mesenquimal, melanoma, magnetohipertermia, nanopartícula. 

Colaboradores: Prof. Dr. Daniela Mara de Oliveira, Paula Queiroz Alvim. 
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A elaboração de material didático para resgate de processos fotográficos históricos e alternativos 

Lukas Delfino da Silva 
Unidade Acadêmica: Instituto de Artes 
Instituição: UnB 
Orientador (a): RUTH MOREIRA DE SOUSA REGIANI 

Introdução: O objetivo desta pesquisa foi desenvolver uma identidade visual e elaborar o material didático sobre processos fotográficos 
histórico-alternativos que vêm sendo desenvolvidos ao longo do último ano pelo grupo de pesquisa “Utopia e ficção na arte 
contemporânea”, mais especificamente na linha de pesquisa em “fotografia experimental”. A principal meta foi elaborar um material que 
pudesse ser consultado por alunos e professores que frequentam as atividades de extensão em fotografia experimental oferecidas pelo 
grupo, como oficinas e workshops, estes nos quais eu também auxilio na monitoria e organização. De maneira secundária, um grande 
interesse também era produzir um manual sobre os processos fotográficos histórico-alternativos. Cada item produzido ao longo deste 
trabalho também deveria articular forma e conteúdo, não se limitando a simplesmente oferecer uma apreciação estética desvinculada de 
sua função. 

Metodologia: Foi necessário estudar os princípios da Bauhaus e as produções publicitárias de Andy Warhol, Hebert Bayer e Fritz Schleifer 
para então definir qual linha dentro do design gráfico que seria usada para construir o corpo do projeto, este sendo feito com base nas 
últimas atualizações dos maiores sistemas operacionais atuais. Portanto, foi pensado que a aplicação dessa estratégia poderia trazer mais 
conforto para os já usuários de produtos como Windows, IOS, Facebook, Twitter...que se apresentam em Flat, gênero do design que 
emerge da Bauhaus. Após essa escolha, a próxima etapa foi direcionada à plataforma que hospedaria todo material e que conseguiria 
suportar a programação desejada. O Tumblr foi escolhido pois permite alteração no código da página possibilitando a personalização do 
material com base na pré-estrutura da própria plataforma. Com todo o trabalho já realizado na plataforma, tornou-se mais fácil a 
divulgação e interação deste material com as redes sociais. 

Resultados: Após todo o processo de programação e design, o público teve facilidade na dinâmica com plataforma. O indivíduo hoje não 
tem mais a mesma necessidade da elaboração visual que havia no Windows 95 para sua navegação, por exemplo, e percebi que a prática 
digital se tornou mais intuitiva. Tendo isso em vista, usei dos elementos básicos da composição, cartazes da Bauhaus e da interface dos 
sistemas operacionais atuais para compor o material didático e de divulgação do projeto. Além da produção do site, também foi elaborado 
o manual didático físico da pesquisa para o projeto final. Usar a mesma estratégia em todos os materiais do trabalho apresentou uma 
coerência na identidade visual muito perceptível entre a plataforma virtual e as peças gráficas já realizadas, se articulando entre arte e 
publicidade para dinamizar a proposta do material didático com sua divulgação. Logo, o público pode acessar o material em: 
www.laboratoriodefotografia.tumblr.com. 

Conclusão: Percebe-se que a capacidade de desenvolvimento no aprendizado dos alunos e professores ao decorrer das oficinas/ 
workshops se amplia muito mais com a extensão que há ao ter o auxílio didático via internet com a plataforma online. Esta permite a 
interação entre o grupo de pesquisa e os participantes da oficina por meio das publicações e compartilhamentos que poderá se manter 
após a conclusão das oficinas. Assim o estudante poderá continuar sua produção tendo suporte durante o processo, mesmo sem precisar 
de sair de sua própria casa. Como a pesquisa lida com processos que estão em pleno desaparecimento em detrimento de uma facilidade 
gerada pelo uso de câmeras digitais, é interessante levar esse conteúdo a um novo público por meio da internet, mostrando então novos 
caminhos para uma possível expressão artística em um contexto contemporâneo. O manual físico poderá ajudar também estudantes que 
por algum motivo tenham dificuldade de acesso à internet. 

Palavras-Chave: Flat, Redes Sociais, Design, Programação, Século XX, Arte. 

Colaboradores: campo não necessário ao preenchimento 

 

  



 

  564   

Vol. 2 

 
Pré-exposição crônica à alimentos altamente palatáveis na aquisição de uma preferência-por-lugar 

condicionada à administração de cocaína em micos-estrela. 

Luma de Lira Nogueira 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ciências da Saúde 
Instituição: UnB 
Orientador (a): MARILIA BARROS 

Introdução: A ‘compulsão alimentar’ é um fenótipo comportamental caracterizado pelo consumo excessivo de alimentos. Esses 
geralmente são hiperpalatáveis, ricos em açúcar, gordura e sal, e suas propriedades hedônicas superam as de alimentos tradicionais, como 
frutas e vegetais. Assim como as drogas de abuso, eles diminuem o auto-controle sobre o consumo e levam ao uso continuado apesar das 
consequências negativas. Portanto, a compulsão alimentar está relacionada à farmacodependência. Nesse contexto, o presente estudo 
avaliou, em um primata não-humano (mico-estrela, Callithrix penicillata), o efeito da pré-exposição crônica à alimentos hiperpalatáveis na 
aquisição de um comportamento de preferência-por-lugar condicionado à administração de cocaína. 

Metodologia: O estudo foi dividido em duas fases consecutivas: 1) Teste de Acesso Intermitente à Dieta de Cafeteria: realizado no viveiro 
de moradia, sendo os sujeitos divididos em dois grupos: Alta Restrição (AR, n=4), recebeu dieta de cafeteria por 6 semanas, e Grupo 
Controle (GC, n=5), teve acesso apenas a frutas nesse intervalo. Os alimentos teste foram fornecidos durante 30-min, duas vezes por 
semana. 2) Teste de CPP (Conditioned Place Preference): realizado numa arena retangular dividida em dois compartimentos (60 x 60 x 35 
cm) com diferentes pistas táteis e visuais. Cada fêmea foi submetida a duas sessões de habituação. Depois, passaram por 12 sessões de 
condicionamento, recebendo em dias alternados 3 mg/kg de cocaína em um lado do aparato e salina no outro lado. Três sessões teste 
também foram realizadas ao longo do estudo. Apenas uma sessão foi conduzida por dia e todas tiveram duração 20-min. 

Resultados: Ao final da primeira fase, apenas as fêmeas AR apresentaram um escalonamento no consumo, ingerindo significativamente 
mais kcal da dieta de cafeteria do que foi consumido de fruta pelas GC. No teste de CPP, o tempo de permanência no compartimento 
pareado com a cocaína foi significativamente maior nas três sessões teste, comparado aos níveis pré-CPP (habituação 2). Esses resultados 
foram observados em ambos os grupos, não havendo uma correlação entre o consumo na semana 6 e o tempo de permanência no 
compartimento pareado com a droga nas sessões teste. Além disso, em ambos os grupos, os níveis de vigilância aumentaram 
significativamente da primeira para a última sessão com cocaína, diferindo da vigilância observada nas sessões salina. A droga não alterou 
os níveis de locomoção. 

Conclusão: Em fêmeas de micos-estrela, o acesso restrito e intermitente a uma dieta de cafeteria levou a um escalonamento no consumo 
ao longo do tempo. Mas, independente da dieta, elas demonstraram um perfil semelhante de CPP induzido pela cocaína, o qual persistiu 
por pelo menos 15-dias após o último condicionamento à droga. O tipo de alimento também não influenciou o comportamento de 
hipervigilância induzido pela administração repetida de cocaína. Portanto, alimentos hiperpalatáveis induziram um comportamento 
alimentar tipo compulsivo nessa espécie de primata não-humano, mas não modificaram a resposta de CPP induzida pela cocaína. 
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CONCORDÂNCIA ENTRE A OCORRÊNCIA DE QUEDAS E O RISCO DE QUEDAS IDENTIFICADO POR 

FERRAMENTAS FÍSICO-FUNCIONAIS EM IDOSAS COM BAIXA DENSIDADE ÓSSEA 

Lunara dos Santos Viana 
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade da Ceilândia 
Instituição: UnB 
Orientador (a): PATRÍCIA AZEVEDO GARCIA 

Introdução: As quedas são eventos multifatoriais altamente frequentes em idosas com baixa densidade mineral óssea (DMO). Sabe-se que 
é elevado o número de idosos que caem e que mudam radicalmente sua vida cotidiana, tanto pela queda em si, como pelo temor de uma 
nova ocorrência: graves lesões, restrição das atividades, maior isolamento social, aumento do risco de institucionalização, são alguns 
exemplos do impacto causado na vida da pessoa idosa após um episódio de queda. Algumas ferramentas clínicas e laboratoriais de 
desempenho funcional tem se mostrado valiosas para o rastreio do risco de quedas em idosos e para a investigação de fatores clínicos 
associados à condição de baixa DMO. Dessa forma objetivou-se avaliar a concordância da ocorrência de quedas durante o ano de 
acompanhamento com as seguintes ferramentas de rastreio de risco de quedas: Teste Timed Up and Go, Protocolo Falls Risk da Biodex 
Balance System, Quick Screen Clinical Falls Risk Assessment, Autorrelato de histórico de quedas, Fa 

Metodologia: Trata-se de um estudo transversal com 116 idosas, com baixa DMO, recrutadas de Programas de Atenção a Saúde do Idoso 
de Ceilândia – DF. Para avaliação do risco de quedas foram utilizadas as seguintes ferramentas e pontos de corte: autorrelato de quedas 
prévias (=1 queda), autorrelato de quedas prévias recorrentes (=2 quedas), teste Timed Up and Go – TUG (> 10 segundos), Falls Risk 
(oscilação>3,4 ou 3,5), QuickScreen (= 4 fatores de risco), Falls Efficacy Scale – International – FES-I (=23 ou 31 pontos), Fenótipo de 
Fragilidade (=1 critério).  As quedas foram monitoradas prospectivamente por meio de telefonemas mensais ao longo de um ano e pela 
recordação da quantidade de queda. A análise da distribuição dos dados foi realizada pelo teste Kolmogorov-Smirnov e a concordância 
entre o dado do teste e o dado de ocorrência de queda no acompanhamento foi avaliada utilizando estatística Kappa. 

Resultados: Ao longo do ano de acompanhamento, 64 (55,2%) idosas relataram ter sofrido ao menos um episódio de queda, das quais 24 
(20,7%) referiram quedas recorrentes (= 2 quedas). Os resultados dos testes de rastreio para a identificação do risco de queda mostraram 
ausência de concordância e fraca concordância com a real ocorrência de quedas identificada no acompanhamento telefônico mensal. O 
teste Timed Up and Go demonstrou ser a melhor dentre as ferramentas investigadas para o rastreio de quedas, sendo capaz de identificar 
o risco de quedas em 26,6% (17) das idosas que relataram ter sofrido 1 ou mais quedas. Utilizando o protocolo Falls Risk da plataforma 
Biodex Balance System (BSS) 83,3% (20) das idosas em risco de queda recorrente foram corretamente reconhecidas ao apresentar 
oscilação maior ou igual a quatro graus como possíveis caidoras recorrentes, enquanto 54,3% (50) daquelas sem risco de quedas 
recorrentes foram corretamente reconhecidas com IEG inferior a 4,0 graus. A FES-I também se m 

Conclusão: Os achados do presente estudo mostraram que o risco de quedas e de quedas recorrentes pode ser identificado, 
respectivamente, por meio do TUG (> 10 segundos), e da FES-I (= 23 ou 31 pontos) e do Falls Risk (IEG=4) podendo essas ferramentas 
serem aplicadas na prática clinica para a triagem de idosas com baixa DMO em risco de quedas. 
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ANÁLISE DO mir-1 e mir-206 DE EXOSOMAS CONTIDOS NO SORO DE INDIVÍDUOS SUBMETIDOS À 

EXERCÍCIO FÍSICO RESISTIDO 

LYDYANE MENEZES PEREIRA 
Unidade Acadêmica: GENÔMICA E PROTEÔMICA 
Instituição: UCB 
Orientador (a): RINALDO WELLERSON PEREIRA 

Introdução: O exercício físico seja ele resistido ou aeróbio é de grande importância para a qualidade de vida que está relacionado com o bem-estar físico, social e emocional. 
Evidencias recente indicam que o estilo de vida pouco ativo é um fator de risco para qualquer doença de base já conhecida, sendo a obesidade a principal causa de enfermidade 
não transmissível hoje em dia (MATSUDO, 2012). 

Vesículas extracelulares são secretadas pelas células que circulam em todos os fluídos biológicos. Foram recentemente conhecidas como um importante sistema de comunicação 
intercelular que carregam lipídeos, ácidos nucleicos e proteínas que fazem parte da regulação da expressão gênica na célula que recebe esse material.  

A regulação gênica ocorre de diversas formas, a partir de microRNAs, tradução de proteínas e a liberação da informação. Os microRNAs músculos específicos mais conhecidos são 
os microRNAs miR-21, miR-126, miR-134 entre outros que estão diretamente ligados ao exercício aeróbio agudo, no exercício aeróbio extenuante os microRNAs são o miR-151, 
miR-65 e diversos outros, já nos exercícios de resistência os microRNAs são o miR-133a, miR-206 e miR-1 (BAGGISH et al, 2011). Portanto, o objetivo do trabalho foi quantificar os 
níveis de dois miRNAs musculo específicos, o hsa-miR-206 e miR-1, em amostras de vesículas extracelulares purificadas no plasma de mulheres eutróficas, sobrepesadas e obesas 
em diferentes momentos de uma sessão de exercício resistido agudo. 

 

Metodologia: A extração de microRNA de EVs foi realizada em cada voluntária em cada momento de coleta utilizando 150µL de uma solução EVs de cada voluntária 
ressuspendidas em PBS1X utilizando o kit de extração miRCURY™ RNA Isolation Kit (Exiqon) e seguindo as recomendações do fabricante 

A validação por transcrição reversa seguida da reação em cadeia da polimerase quantitativa (RT-qPCR) foi feita utilizando sondas de hidrólise específicas para cada miRNA alvo em 
amostras de EVs purificadas do plasma das 36 amostras utilizadas das pacientes.  

As reações de PCR quantitativa foram feitas em triplicatas com volume total diminuído para 10 ?L. Para cada ensaio de miRNA, foi preparado também um master mix contendo 
água livre de nuclease, TaqMan Universal PCR Master Mix 2X e TaqMan miRNA Assay 20X (iniciadores). A qPCR foi feita no StepOne Plus Real-Time PCR System (Applied 
Biosystems) sob as seguintes condições: 95°C por 10 min, seguido por 40 ciclos de 95°C por 15 seg e 60°C por 1 min. As análises dos dados foram feitas no software StepOne Plus 
Real-Time PCR System, versão 2.3.  

 

Resultados: A quantificação verificou a presença da amplificação do miR1 ocorrendo a análise de todos os grupos inclusive das voluntárias e de todos os momentos de coleta. 
Observa-se que até o momento pós o progresso das amostras é bem parecido diferenciando em pouquíssima quantidade. Ao chegar no momento Pós 30’ as amostras seguiram 
caminhos diferentes, sendo que as obesas reduziram o número de copias amplificadas e já as amostras sobrepesadas aumentaram aproximadamente 2 vezes o número de copias 
amplificadas em relação a amostra Pré. Ao momento Pós 60’ os valores aproximam-se do nível 0 indicando a volta a homeostasia. Comparativamente, o miR-1 apresentou níveis 
mais alterados no momento pós-30, variando de aproximadamente +3x para a amostra S2 no momento pós-30min a -6x para a amostra O2, também no momento pós-30min. Já 
para o hsa-miR-206, as maiores alterações no momento pós-30 min foram de aproximadamente +2x para a amostra S2 e -4x para a amostra E2. A caracterização do miR -206, o 
qual verificamos em nossas amostras que não ocorre uma variação significativa nos momentos de coleta. Apenas a voluntária dois (2) do grupo de eutróficas que obteve uma 
redução significativa em seu número de copias no momento pós, permanecendo assim inconclusiva a hipótese 

Conclusão: Os resultados da quantificação de miRNAs purificados de EVs mostram a expressão genica do microRNA miR-1 e hsa-miR 206 nos grupos de eutróficas, sobrepesadas e 
obesas de diferentes formas. No microRNA miR-1 o grupo das sobrepesadas no momento pós para pós 30’ houve um aumento da amplificação de aproximadamente 2,5x, já no 
momento seguinte ocorreu uma diminuição, isso ocorreu também em um estudo segundo Uhlemann (2012) um exercício de resistência com cargas expressivas o microRNA 
aumenta após o exercício devido ao estresse do musculo e a necessidade de liberar as cargas de proteínas e materiais nela contida.  Esse aumento expressivo do miR-1 foi 
visualizado apenas nas sobrepesadas. Nos grupos de eutróficas e obesas a amplificação não foi significativa, ou seja, ela aumentou o número de copias nesses grupos em seus 
momentos.  

No microRNA miR206 ocorreu um aumento em todos os grupos (eutróficas, sobrepesadas e obesas) no momento de transição do momento pós para o momento pós 30’, isso 
leva-nos a pensar que este myomiR está sendo carreado fortemente associado a vesículas durante a atividade física e que o exercício resistido agudo foi indutor da maior liberação 
deste miRNA no plasma. É um aumento de aproximadamente 1,5 x.  Segundo Gomes (2014) o miR 206 regula um tipo de fibras de contração lenta como ocorre no exercício 
resistido agudo, onde a execução do exercício quanto mais lenta melhor o resultado obtido. Portanto o aumento de circulação de miR-206 observadas em todos os grupos e 
momentos reflete a predominância da contração lenta das fibras. 
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PURIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE EXOSSOMAS DO SORO E PLASMA DE RATOS, HOMENS E 

MULHERES SUBMETIDOS A DIFERENTES TIPOS DE EXERCICIO 

LYDYANE MENEZES PEREIRA 
Unidade Acadêmica: GENÔMICA E PROTEÔMICA 
Instituição: UCB 
Orientador (a): RINALDO WELLERSON PEREIRA 

Introdução: Exossomas são vesículas esféricas, formadas por uma membrana, de 50-90 nm de tamanho abundantes no plasma com uma 
concentração de 5 a 50µg/ml e bem conhecidos por participarem do sistema imunológico mediando à apresentação do antígeno, podendo 
ser também biomarcadores de patologias e utilizados no delivery de moléculas. São secretadas pelo endotélio, por leucócitos, plaquetas e 
eritrócitos e originadas da membrana endossomal após a fusão de grânulos com a membrana plasmática onde eles existem como vesículas 
intraluminais. Elas são enriquecidas de vários materiais bioativos, incluindo proteínas, lipídios, RNAs mensageiros e microRNAs. O objetivo 
do trabalho é estabelecer a purificação de exossomas do soro de ratos e do suor com a consequente caracterização dos mesmos por 
Microscopia de Força Atômica assim como caracterizar os pequenos RNAs circulantes nestes exossomas utilizando Bioanalyzer®. 

Metodologia: A purificação de exossomas foi feita utilizando o kit comercial ExoquickTM (System Biosciences). Para purificação de 
exossomas do soro de Ratos o sangue foi coletado por punção cardíaca com vacutainer e o soro obtido após centrifugação do sangue. O 
soro foi separado em alíquotas de 500 µL e seguido com o protocolo do Kit utilizado. A caracterização de exossomas foi realizada por 
Microscopia de Força Atômica, turbidez a 595 nm, pH e Condutividade elétrica. A extração de pequenos RNAs foi realizada depois da 
purificação dos exossomas com o Kit miRCURY® seguindo seu protocolo. Após a extração os RNAs foram caracterizados em relação ao 
tamanho e a integridade no bioanalyzer 2100 utilizando o chip de pequenos RNAs seguindo o protocolo do mesmo. Na analise do suor foi 
coletado 5 ml e concentrado no Speed vacuum até o volume de 500 µL para seguir com o protocolo do ExoQuickTM com o volume exato 
de 126µL deste. A extração do miRNA  foi feita a partir do pellet de exossomas utilizando valores equivalentes ao volume de 500µL do suor 
seguindo o protocolo de extração do Kit miRCURY. 

Resultados: A purificação dos exossomas no soro de ratos foi eficiente como visualizado nas imagens de MFA. Nas oito imagens capturadas 
de cada grupo as vesículas foram contadas para gerar uma curva de descrição de tamanho (altura media x nº de vesículas em nm). Na 
verificação da extração dos pequenos RNAs foram analisados gráficos que demonstram o tamanho e a integridade do exossoma no 
bioanalyzer 2100 com o chip de pequenos RNAs, e estes dados conferem com o que já foi descrito em artigos anteriores estudados. Feito 
também as médias da quantidade total de pequenos RNAs em nanogramas com os seguintes valores 33,3876; 36,9657; 29,7129; 23,6563 
sendo respectivamente media do Pool C, média do Pool L, média do Pool M e média do Pool H. Para a confirmação da presença de 
pequenos RNAs no suor foi feito a análise dos gráficos que demonstraram tamanhos e integridade dos mesmos no bioanalyzer 2100 com 
um resultado de 1302,9 pg/µL para 5mL de suor concentrado e de 683,1 pg/?L para 1,5mL de suor. 

Conclusão: Os resultados de MFA para as análises de exossomas no soro de ratos submetidos a diferentes intensidades de exercício físico 
aeróbio mostraram que o aumento da intensidade do exercício leva a diminuição do tamanho dos exossomas, podendo gerar implicações 
nos seus carregamentos. A extração de pequenos RNAs de exossomas do soro de ratos mostrou uma grande heterogeneidade entre os 
grupos, sem um padrão determinado. Surpreendentemente as amostras de suor coletadas apresentaram grande concentração de 
pequenos RNAs, algo ainda sem descrição na literatura. 
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