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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

Igor Seiiti Kinoshita Ishioka

Cristiano Jacques Miosso Rodrigues
Mendes
Artur Elias de Morais Bertoldi

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

Felipe Duerno do Couto Almeida

UnB
UnB
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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

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
Alexandre Correia Mesquita de
Oliveira
Caroline Lucena Matos
Cassia de Queiroz Oliveira Cavalcante
Cristiano Ryker Moraes
Daniel Sobreira de Oliveira Buso
Darby Pereira Dantas de Lima
Davi Souza Botelho
Diego Rodrigues Azevedo
Florença das Gracas Moura
George Sebastian Dantas Ferraz
Jean Vinícius de Oliveira Lima
Josue Fernandes de Asevedo
Lorrayne Lins Suzuki
Lucas Nixon Queiroz Xavier
Luciano de Paula Rodrigues
Luiz Fernando Guedes dos Santos
Maisa Rodrigues Campos
Márcia Taís O. de Souza
Maria Aparecida Vieira Carvalho
Mateus Freitas Paiva
Matheus Denezine
Matheus Montenegro Nunes
Pedro Henrique Sbampato França
Raro
Raiza Toledo Rodrigues
Sílvia da Cunha Oliveira
Waleska Priscylla Florencio de
Medeiros

Orientador/a

Instituição

Dianne Magalhães Viana

UnB

Jose Joaquin Linares Leon
Claudia Cristina Gatto
Kleber Melo e Silva
Welitom Rodrigues Borges
Marcelo Peres Rocha
Ana Maria Nogales Vasconcelos
Aleteia Patricia Favacho de Araujo Von Paumgartten
Claudinei Gouveia de Oliveira
Ivan Ferreira da Costa
Roberta Mary Vidotti
Pablo Eduardo Cuervo Franco
Sarah Silva Brum
Jose Antonio Huamani Coaquira
Rita de Cassia Silva
Adriane Beatriz Schelin
Kleber Melo e Silva
Maria Suely Pedrosa Mundim
Andréia Alves Costa
Jose Alves Dias
Dermeval Aparecido do Carmo
Dianne Magalhães Viana

UnB
UnB
UnB
UnB
UnB
UnB
UnB
UnB
UnB
UnB
UnB
UnB
UnB
UnB
UnB
UnB
UnB
UnB
UnB
UnB
UnB

Stefan Michael Blawid

UnB

Nilson Francisquini Botelho
Marcos Juliano Prauchner

UnB
UnB

Clovis Achy Soares Maia

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

Ciências da Vida
Estudante

Orientador/a

Instituição

Aline Marcimiano de Lima
Alisson Rodrigues Lisboa
Ana Cecilia Holler Del Prette
Camila Sales Jreige
Felipe Diniz Avido

Eraldo Aparecido Trondoli Matricardi
Wagner Rodrigues Martins
Guarino Rinaldi Colli
Aline Ursula Rocha Fernandes
Luciano Paulino da Silva

UnB
UnB
UnB
UnB
UnB

Fernanda de Carvalho Braga, Mariana
Carvalho Gomes e Nayra Costa Moreira

Luzitano Brandão Ferreira

UniCEUB

Francis Priscilla Vargas Hager
Gabriel Carrijo Camargos
Gabriel Ribeiro Costa Sousa
Gabriela Spolti da Silva
Heidi Luise Schulte
Igor Ribeiro do Nascimento
Ivan Kleber da Silva Mattos
Juan de Carvalho Costa
Kaio César de Melo Gorgonha
Kamila Ferreira Sales
Karoline Messias da Silva
Katylla Freitas Martins
Laura Fernandes Gonçalves
Leane Silva dos Santos Carvalho
Lucas Pereira da Silva
Milena Felipe Felix
Natália Carvalho Guimarães
Nathália Freire Bandeira
Paulo Cesar Greimel de Paiva Filho
Rafael Cardoso Ramos Bringel
Stefânia de Oliveira Frazão
Tales Henrique Andrade da Mota
Thalyta Railine Cesar Palmeira
Vanessa de Araujo Carvalho
Victor Hugo Silva Guimaraes
Víctor Hugo Sousa Araujo
Vinicius Gomes de Oliveira
Vinicius Neres Ribeiro
Vitoria Hadassa de Souza Santos

Julia Aparecida Devide Nogueira
Alba Valeria Rezende
Luiz Eduardo Bassay Blum
Aldo Henrique Fonseca Pacheco Tavares
Sarah Christina Caldas Oliveira
Fabíola Fernandes dos Santos Castro
Denise Vilela de Rezende
Nadia Skorupa Parachin
André Moraes Nicola
Flavia Nogueira de Sa
Luci Sayori Murata
Silvana Schwerz Funghetto
Tatiana Amabile de Campos
Aline Oliveira Silveira
Rosângela Vieira de Andrade
Aline Martins de Toledo
Vivian da Silva Santos
Rosângela Vieira de Andrade
Luciana Ansaneli Naves
Eliza Carla Barroso Duarte Verissimo
Andre Moraes Nicola
Diego Madureira de Oliveira
Luciana Mendonça-Galvão
Anderson Marcos de Souza
Helson Mario Martins do Vale
Graziella Anselmo Joanitti
Cristine Chaves Barreto
Thomas Christopher Rhys Williams
Lilian Gimenes Giugliano

UnB
UnB
UnB
UnB
UnB
UniCEUB
UnB
UnB
UCB
UnB
UnB
UnB
UnB
UnB
UCB
UnB
UnB
UCB
UnB
UnB
UCB
UnB
UCB
UnB
UnB
UnB
UCB
UnB
UnB
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Ciências Humanas
Estudante

Orientador/a

Instituição

Alceu Fernandes da Costa Neto
Ana Paula de Melo Batista
Bárbara Firme de Faria
Barbara Leitao de Carvalho
Brenno Carvalho Botelho
Bruno Neves do Nascimento, Lorena
Pessoa Londe de Oliveira
Dina Santos Araujo
Edgard Carneiro Vieira
Emely Rodrigues do Nascimento
Erick Oliveira Alves de Souza
Ester Eiko Duarte Kimura
Fernanda Miquelotti Pereira Serrador
Fernanda Souza Oliveira
Gabrielly de Farias Rodrigues
Gisely Aparecida da Silva
Gustavo Wendel de Andrade
Rodrigues
Hudson Fidelis Fernandes da Silva
Isabela Formiga Oliveira Nascimento
Isabela Ottoni Penna do Nascimento
Isabella Brant de M P Alvarenga
Ives Enrique de Araujo Sampaio
Joao Victor Ferreira Borges
Joaquim Ramalho de Albuquerque
José Rubens de Souza Cardoso e Sara
Raquel Rodrigues de Araujo
Juce Amelia Andrade Bezerra
Juliana Pereira Sales Caetano
Kathia Regina Vieira
Laiza Cristina Ribeiro de Sena
Lana Sato de Moraes
Laura de Castro Oliveira Guerreiro
Fabiana Lemos Rajão
Ivana Moreno Santos
Larissa Messias Belem Moreira
Leticia Cardoso Orlandi Silveira
Leticia Mendes Silva
Luana Gomes Dias
Lucas Baggi de Mendonça Lauria
Lucas Moura Vieira
Luciana de Sousa Santos Costa

Marcelo da Costa Pinto Neves
Beatriz Fatima Morgan
Daniela Neves de Sousa
Fatima Lucilia Vidal Rodrigues
Diana Vaz de Lima

UnB
UnB
UnB
UnB
UnB

Christine Oliveria Peter da Silva

UniCEUB

Ana Cristina Murta Collares
Danielly Silva Ramos Becard
Thais Lanutti Forcione
Renato Tarciso Barbosa de Sousa
Katia Isabelli de Bethania Melo de Souza
Carlos Alberto Lopes de Sousa
Katia Isabelli de Bethania Melo de Souza
Diana Vaz de Lima
Ana Laura dos Reis Correa

UnB
UnB
UDF
UnB
UnB
UnB
UnB
UnB
UnB

Rosa Helena Stein

UnB

Abimael de Jesus Barros Costa
Suzete Venturelli
Maria Helena de Castro Santos
Corina Elizabeth Satler
Sidney Barbosa
Maria Beatriz de Medeiros
Clesia Camilo Pereira

UnB
UnB
UnB
UnB
UnB
UnB
UnB

Rodrigo Fernandes da Silva

UniCEUB

Gardenia da Silva Abbad
Emerson Dionisio Gomes de Oliveira
Rogerio da Silva Lima
Enilde Leite de Jesus Faulstich
Tiago Luis Gil

UnB
UnB
UnB
UnB
UnB

Eliete de Pinho Araújo

UniCEUB

Daniel Barbosa Andrade de Faria
Regina Lucia Sucupira Pedroza
Marlene Teixeira Rodrigues
Marcio Bezerra da Silva
Danielly Silva Ramos Becard
Alex Sandro Calheiros de Moura
Elmira Luzia Melo Soares Simeao

UnB
UnB
UnB
UnB
UnB
UnB
UnB

Vol. 1

Luís Carlos Cazetta
Marcelo Caetano da Costa Zoby
Marcio Moreira Viott
Maria Cristine Branco Lindoso
Maria Emanuele de Souza Alves
Mateus Rocha Tomaz
Mayã Gonçalves Fernandes
Mayara Dias Miranda
Nayara de Sousa Rocha
Nina Ricardo Dias da Costa
Pedro Henrique Saad Messias de
Souza
Pedro Ricardo Teichmann Fernandes
Bessow
Rebeca Mansur Vieira
Renata Cristina Queiroz Rinaldi
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Qualidade físico-química de morango ozonizado durante o armazenamento
Adail Ferreira Costa Junior
Unidade Acadêmica: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária
Instituição: UnB
Orientador (a): ERNANDES RODRIGUES DE ALENCAR
Introdução: Dentre os tratamentos que são aplicados a morangos in natura citam-se a imersão em solução contendo cálcio, para manter a
firmeza, recobrimento comestível e irradiação. Além desses, destaca-se o cloro, utilizado como agente sanificante, com o intuito garantir
conservação e sanidade do produto até chegar ao consumidor. 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 agente
sanificante alternativo para uso em alimentos, incluindo frutas e hortaliças. É importante, em função do elevado potencial oxidativo do
ozônio, estudar possíveis efeitos do gás na qualidade do morango durante o armazenamento. Dessa forma, objetivou-se com este trabalho
avaliar a qualidade físico-química de morango ozonizado durante o armazenamento.
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 avaliações qualitativas dos frutos foram realizadas no dia da ozonização (tempo zero) e a cada três dias até 12 dias de
armazenamento. Na avaliação da qualidade dos morangos analisaram-se a perda de massa fresca, pH, teor de vitamina C, teor de sólidos
solúveis totais (SST), acidez titulável (AT), e coloração dos frutos. 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. Inicialmente realizou-se
análise de variância e posteriormente análise de regressão.
Resultados: Em geral a ozonização não influenciou a qualidade dos frutos, exceto para as variáveis de perda de massa fresca, teor de
vitamina C e diferença de cor. O percentual de perda de massa fresca foi menos intenso nos frutos ozonizados. Não foi observado redução
no teor de vitamina C nos frutos ozonizados nas concentrações de 1.000 e 2.000 ppm, por 60 e 30 minutos, respectivamente. Ocorreu
aumento menos intenso da diferença de cor nos frutos ozonizados.
Conclusão: A ozonização pode ser considerada uma importante alternativa para a manutenção da qualidade de morangos durante o
armazenamento.
Palavras-Chave:
Colaboradores: SABRINA MAGALY NAVAS CAJAMARCA, WALLAS FELIPPE DE SOUZA FERREIRA
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Análise dos efeitos de diferentes intervalos de recuperação na geração de torque e trabalho durante a
execução do modelo de exercício resistido em supersérie
Adailson da Silva Fernandes
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade da Ceilândia
Instituição: UnB
Orientador (a): RODRIGO LUIZ CARREGARO
Introdução: O exercício resistido (ER) é considerado um dos meios mais eficazes para melhorar a capacidade funcional do sistema
neuromuscular, sendo recomendado para o desenvolvimento de força muscular, equilíbrio e coordenação motora. Em busca de maximizar
os resultados, profissionais devem estar atentos à diversas variáveis, dentre elas o intervalo de recuperação (IR) entre séries. O intervalo de
recuperação é uma variável que propicia a recuperação de fontes de energias necessárias para o exercício. A literatura não apresenta
consenso em relação a escolha do intervalo de recuperação para melhor desempenho em exercício resistido combinados. O objetivo do
presente estudo comparar o efeito de diferentes intervalos de recuperação de um programa de exercício resistido com o modelo de
supersérie em homens sadios destreinados.
Metodologia: O estudo foi caracterizado por um desenho transversal. Participaram do estudo 20 jovens sadios destreinados do sexo
masculino com idade média 21,85 ± 2,4, altura 1,76 ± 0,6 peso corporal (kg)76,36 ± 9,8 IMC24,04 ± 2,6. Os participantes compareceram ao
Laboratório em 3 momentos distintos, em cada momento foi aplicado um intervalo de recuperação, sendo: imediato (IMED), 60 segundos
(T60) e 120 segundos (T120) entre os exercícios de flexão e extensão do joelho. As sequencias para realizar os intervalos nos três dias
distintos foram aleatorizadas e foi utilizado um intervalo de 48 a 72h entre cada sessão. Em cada visita, os voluntários realizaram um
protocolo de 4 séries de 10 repetições do exercício de flexão e extensão do joelho, modelo denominado supersérie (cada série composta
por 10 repetições de flexão do joelho seguidas por 10 repetições de extensão do joelho), utilizando a velocidade de 60º.s-1. Para a análise
dos dados, utilizou-se o Programa SPSS versão 21.0.A significância adota
Resultados: As comparações das variáveis Fadiga de Trabalho, Trabalho Total, Pico de Torque e Tempo até Atingir o Pico de Torque não
apresentaram diferença significante entre os intervalos IMED, T60 e T120 (p=1,00). Os valores referentes ao Pico de Torque entre as quatro
séries não apresentaram diferença significante entre os intervalos de recuperação (p=1,00). No entanto, para a variável Fadiga do Trabalho
houve diferença significante (p=0,00) na terceira série entre os intervalos IMED, T60 e T120, indicando que a fadiga foi menor no intervalo
T120.
Conclusão: O presente estudo demonstrou que não houve diferença em relação aos tipos de intervalo de recuperação adotados. Tais
achados demonstram que o modelo de supersérie pode ser adotado com intervalos curtos de recuperação, trazendo benefícios como a
rapidez na execução de uma sessão de exercícios resistidos.
Palavras-Chave: Exercício resistido, intervalo de recuperação, fadiga
Colaboradores: Euler Alves Cardoso
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Pesquisa documental e de campo sobre o desenho e execução do Programa de Aquisição da Produção
Agropecuária no Distrito Federal (PAPA/DF)
Adailton Soares Guimaraes
Unidade Acadêmica: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária
Instituição: UnB
Orientador (a): MIREYA EUGENIA VALENCIA PERAFÁN
Introdução: A inserção dos agricultores familiares aos mercados continua sendo um dos maiores desafios para diminuir a vulnerabilidade
da agricultura familiar. Este fato, incentivou a criação de estratégias fortemente influenciadas por fatores regionais de caráter político,
social e econômico, como o caso dos programas baseados em mercados institucionais, cujos exemplos mais representativos são os
programas de aquisição de alimentos. Inspirado nos programas federais, o Distrito Federal desenvolveu um programa próprio de compras
institucionais, denominado: Programa de Aquisição da Produção da Agricultura – PAPA/DF, a fim de atender as especificidades da
agricultura familiar local, não suficientemente atendida no DF pelo PAA, em especial ao que concerne o limite do valor do contrato e
inclusão de novos atores. Com o interesse de conhecer o funcionamento do referido Programa no DF e identificar os fatores que podem
estar favorecendo ou limitando sua execução se fez este estudo baseado numa pesquisa
Metodologia: Este trabalho se caracteriza como uma pesquisa qualitativa realizada por meio de uma pesquisa documental e entrevistas
semiestruturadas. Conforme Gil (2002), a pesquisa documental é feita a partir de materiais que não receberam um tratamento analítico ou
que podem ser reelaborados e este é o caso dos relatórios elaborados pelo Governo do Distrito Federal sobre a execução do PAPA, como
também o marco normativo que regulamenta sua execução. Após a revisão documental foram realizadas cinco entrevistas
semiestruturadas com gestores e beneficiários do Programa buscando aprofundar informações em três grandes blocos relacionados com o
desenho, a implementação e os resultados do mesmo. As entrevistas foram gravadas e as respostas foram transcritas para a análise
posterior. Foi garantida ao entrevistado a confidência de suas respostas bem como de sua identidade. Tal análise foi subjetiva e embasada
nas referencias bibliográficas sobre mercados institucionais.
Resultados: O PAPA/DF foi instituído em fevereiro de 2012 pela Lei Distrital nº 4.752 como um programa de compra institucional do GDF.
Seu objetivo é viabilizar a compra direta da produção da agricultura familiar ou suas organizações sociais rurais e urbanas, por povos e
comunidades tradicionais, pelos beneficiários da reforma agrária e extrativistas. O limite do contrato é de R$120.000,00 por ano civil por
associação beneficiária. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano e Social é o órgão que apresenta maior montante contratado
como o programa, somando R$ 25.848.520,54 nos últimos três anos. O PAPA é uma política pública que incorpora as especificidades da
agricultura familiar local, em especial no que concerne ao limite a ser contratado o que o diferencia com outros mercados institucionais,
junto com o fato de só contratar com associações de produtores e incorporar em suas compras produtos artesanais e flores.
Conclusão: Verifica-se que o PAPA tem se apresentado como mais uma oportunidade de mercado que se abre para a agricultura familiar,
não havendo elementos suficientes para afirmar que o PAPA por si só seja responsável por causar mudanças estruturais nas condições
socioeconômica ou produtiva dos agricultores. O que percebe-se é um beneficio proveniente do somatório de políticas para a agricultura
familiar que contribuem na inserção produtiva e social dessas comunidades. Apesar de suas semelhanças com os programas federais, o
PAPA traz aspectos importantes que tornam o programa inovador como são o valor limite dos contratos, a diversificação dos produtos
comprados é a estrutura organizacional desenhada para efetivar os contratos. As mudanças nos Governos do DF, as limitações
orçamentárias que, à sua vez, levam à descontinuidade dos contratos podem ser apontadas como os principais gargalos do programa.
Palavras-Chave: Mercados, Mercados Institucionais, Agricultura Familiar, Políticas Públicas, Distrito Federal, PAPA/DF
Colaboradores: Esta pesquisa faz parte de uma pesquisa de maior abrangência financiada com recursos do Edital Universal CNPq 2014 que
visa identificar e analisar os fatores contextuais que favorecem a efetividade dos programas de mercados institucionais nas regiões Sul e
Nordeste do Brasil.
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Militantes e questão da terra na África do Sul e Brasil
Adalia Raissa Alves da Costa
Unidade Acadêmica: Departamento de Sociologia
Instituição: UnB
Orientador (a): MARCELO CARVALHO ROSA
Introdução: O Distrito Federal, desde a última década, iniciou ações populares e políticas governamentais interessadas na distribuição de
terras à produção rural. Neste movimento, em 2012, alguns incrementos surgiram no âmbito do Estado: a criação do “Programa de
assentamentos de trabalhadores rurais” (PRAT), programa de reforma agrária específico do DF, e a formação de espaços institucionais
como o Conselho de Política de Reforma Agrária (CPA) e o Fórum Distrital de Políticas de Reforma Agrária. Este artigo, relata a história do
acampamento 10 de junho – situado no Recanto das Emas-, a partir do prisma de 5 militantes entrevistados e dos processos pelos quais o
acampamento passou institucionalmente via CPA. O resgate possibilitou tomar conhecimento de como a história do acampamento opera
fora do Estado, expresso nas trajetórias e articulações não institucionalizadas dos militantes, e dentro dele através dos encaminhamentos
internos ao CPA.
Metodologia: Realizou-se uma recuperação histórica do acampamento 10 de Junho, interessada na microanálise social da trajetória de
militantes, seus discursos, relações sociais que permeiam a história do acampamento, além de um estudo de documentos, Atas de
Reunião, do Conselho de Política de Reforma agrária (CPA). As técnicas de pesquisa foram entrevista semi-estruturada, observação
participante e análise de discurso em documentos. Coletaram-se dados sobre a história dos militantes fundadores do acampamento,
buscando compreender os meios que os trouxeram até aquele espaço e interesses para a construção do acampamento. As atas serviram
de subsídio para compreender como o acampamento aparecia nas reuniões do CPA, e quais resoluções governamentais foram tomadas no
âmbito deste.
Resultados: Foi percebido como a trajetória dos/as militantes sem-terra, neste caso coordenadores do Acampamento 10 de Junho,
associam-se à história deste e os processos pelos quais o acampamento passou no âmbito do Estado, através do Conselho de Política de
Reforma Agrária (CPA). Também foram apreendidos cenários mais amplos, quanto à estrutura de organização do acampamento, o sentido
da luta para os militantes, representação do grupo no CPA e a importância que essas falas possuíram nas reuniões para acelerar o processo
de regularização enquanto assentamento. A natureza das discussões dentro do espaço institucional do Conselho, que envolviam desde
questões ambientais até o combate à grilagem nas terras destinadas a reforma agrária, também foi captada, juntamente com os processos
burocráticos pelos quais o acampamento necessitou passar no âmbito do Estado, como sua remoção de áreas de proteção ambiental,
organização das visitas da TERRACAP e cadastramento das famílias
Conclusão: Acredita-se que o estudo pode fomentar a ampliação do campo de trabalhos sobre a questão da terra que emerge no Distrito
Federal. O foco na relação entre trajetórias, história do acampamento e processos institucionais, foi capaz de demonstrar como indivíduos
com histórias de vida específicas se associam coletivamente visando o interesse o comum de construir um acampamento de reforma
agrária, e por quais meios o Estado, por meio de estruturas institucionais, responde as demandas de formação de assentamentos que, ao
mesmo tempo, possibilitam ou não, a realização de sonhos e projetos pessoais dos militantes. Estes pressupostos apresentam
contribuições ao campo recente relacionado à reforma agrária no DF, articulando histórias pessoais e suas relações com o Estado.
Palavras-Chave: Luta por Terra, Sem-Terra, Brasília, Reforma Agrária, GDF, PRAT.
Colaboradores: Matheus Pereira Ribeiro
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Estudo de nanomateriais de ZnO aplicados em catálise
Ademar Dourado Moitinho Neto
Unidade Acadêmica: Instituto de Química
Instituição: UnB
Orientador (a): JOAO BATISTA LOPES MARTINS
Introdução: Nanotubos são estruturas que possuem formatos de tubos com raios na escala nanométrica. Estas estruturas podem ter raios
variando de alguns angstrons até centenas de nanômetros. São encontrados em diferentes configurações, que apresentam um amplo
espectro de propriedades mecânicas, elétricas e óticas. Para a representação dessas configurações é utilizado o vetor quiral: nanotubo zigzag, cadeira e quiral. Os nanotubos mais comuns costumam ser de carbono, silício ou de óxidos metálicos. Desses óxidos metálicos, o óxido
de zinco é um dos que tem sido bastante estudado, visando aplicações em eletrônica, sensores de gases e catálise. Esse mesmo composto,
associado a átomos de Cu, é utilizado como catalisador na reação de síntese de metanol a partir de gás de síntese. Até o momento,
desconhece-se estudos de adsorção de gases em NT ZnO dopados com Cu. Desta forma, o objetivo deste trabalho é o estudo teórico, com
métodos semiempíricos, da interação de gases com nanotubos de óxido de zinco.
Metodologia: Para tal estudo, utilizou-se um modelo de nanotubo de óxido de zinco na configuração cadeira, por ser a mais estável. O
modelo finito do nanotubo utilizado apresenta 9 camadas. Cada camada contendo 10 átomos de Zn e 8 de cobre. A valência foi
completada com hidrogênios. Otimizou-se a estrutura, porém como houve a perda da simetria do tubo, optou-se pela realização dos
cálculos com a estrutura do nanotubo congelada. Visando o sistema mais estável com os dopantes, a estrutura descrita acima foi dopada
com dois átomos de Cu, e diferentes distâncias foram testadas, de acordo com estudos da literatura. Escolhida a estrutura mais estável,
realizaram-se simulações, no vácuo, com os seguintes gases: CO, CO2, H2O, H2 e CH3OH. Foram também executados cálculos de
frequência e de excitação, para a obtenção de espectros de infravermelho e de ultra-violeta. Com os resultados desses cálculos, obtêm-se
valores termodinâmicos e dados estruturais, com os quais é possível analisar os processos de adsorçã
Resultados: Foram realizadas as otimizações das moléculas na camada do nanotubo, com o método UPM6. Para cada molécula adsorvida,
foi calculada a frequência e obtidos os valores de energia livre de Gibbs para os processos de adsorção dos gases. Em ordem decrescente
do módulo dos valores de energia livre de Gibbs temos: CO, CH3OH, CO2, H2O e H2. As cargas de Mulliken das moléculas adsorvidas
apresentaram a seguinte comportamento crescente: CO2, H2, H2O, CO e CH3OH. Destas moléculas, apenas o CO2 apresentou uma carga
de Mulliken negativa, sendo que sua interação com o NT apresentava um carbono ligado a 3 oxigênios, em uma estrutura que se
assemelha ao íon carbonato, em concordância com relatos da literatura. Com os resultados dos cálculos TD, obteve-se alguns espectros
preliminares de UV-Vis, assim como valores de energia de excitação (LUMO-HOMO). Afim de obter uma melhora nos valores
termodinâmicos dos cálculos, bem como validar os resultados semiempíricos, cálculos de frequência foram realizados c
Conclusão: Os cálculos preliminares permitiram a dejavascript:enviarRespostaQuestionario()terminação dos valores de energia livre de
Gibbs para os processos de adsorção dos gases. Em ordem crescente de valores de energia livre de Gibbs, encontrou-se a seguinte
sequência de moléculas: CO, CH3OH, CO2, H2O e H2. Também foram determinadas as cargas de Mulliken das moléculas adsorvidas. Esta
sequência responde parcialmente pela energia de adsorção, mostrando um comportamento razoável entre interações parcialmente
eletrostática e covalentes. CO2 apresentou uma carga de Mulliken negativa, através de uma interação com com 3 oxigênios do NT, em uma
estrutura que se assemelha ao íon carbonato, em concordância com relatos da literatura.
Palavras-Chave: Nanotubos, ZnO, Adsorção, Dopado, Cu, PM6
Colaboradores: Não se aplica
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Ausência de marca especí?ca de primeira pessoa do singular nos verbos do português étnico tapirapé
Adriana Guimarães Costa
Unidade Acadêmica: Instituto de Letras
Instituição: UnB
Orientador (a): WALKÍRIA NEIVA PRAÇA
Introdução: O presente trabalho teve como objetivo identificar e descrever os fenômenos morfossintáticos de ausência de marcação
morfológica da primeira pessoa do singular nos verbos da variante étnica do português-tapirapé. A língua tapirapé pertence à família TupiGuarani (cf. Rodrigues (1984/1985) e Rodrigues & Cabral (2002)) e é falada por aproximadamente 950 pessoas que habitam duas áreas
indígenas no nordeste do Mato Grosso. Os tapirapé são bilíngues e falam a língua tapirapé como primeira língua (L1) e o português como
segunda (L2). O português falado por eles é uma variante especial que apresenta características da gramática da língua materna. Dentre os
vários fenômenos observados nessa variante, a ausência de marca morfológica de primeira pessoa no verbo em português chama a
atenção. Ou seja, a primeira pessoa é marcada apenas pelo pronome, enquanto o verbo recebe flexão de terceira pessoa.
Metodologia: Uma pesquisa a respeito da história, costumes, cultura e da língua do povo Tapirapé orientou o início da investigação. Para o
desenvolvimento, foram analisados textos teóricos e gramáticas do português brasileiro para só então partir para a análise de dados.
Foram coletados e analisados aproximadamente 50 textos escritos em português, produzidos por alunos do ensino fundamental da Escola
Indígena Tãpi’itãwa.
Resultados: Contudo, foi encontrada apenas uma ocorrência na qual a primeira pessoa não era marcada no verbo. Para prosseguir com a
investigação, foram analisados dados de fala em situações não monitoradas de alguns informantes, sendo apenas um não escolarizado.
Conclusão: Concluiu-se que a modalidade escrita do português (L2) é monitorada, por isso se assemelha ao português padrão. Por outro
lado, o uso da variante étnica do português-tapirapé em interações diárias com não-indígenas ainda confirma o, uma vez que a fala é
espontânea e não monitorada e a influência da língua nativa pesa no uso do discurso.
Palavras-Chave: Português étnico tapirapé, língua tapirapé, primeira pessoa
Colaboradores: Walkiria Neiva Praça
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Análise da Flexibilidade e da Resposta Lactacidêmica ao Treinamento Pliométrico em Lutadores de JiuJitsu.
Adriana Neres Alves de Jesus
Unidade Acadêmica: Educação Física
Instituição: UniCEUB
Orientador (a): Márcio Rabelo Mota
Introdução: O Jiu-Jitsu por ser uma arte marcial prioriza o uso de princípios biomecânicos que aperfeiçoam a força muscular do
participante ou anula a do oponente e exigindo assim a flexibilidade, ou seja, a amplitude máxima do movimento articular do atleta. O
exercício pliométrico é dado pela contração concêntrica sendo imediata a contração excêntrica, no entanto age sobre um ciclo de
alongamento e encurtamento, e por ser exercícios de contrações rápidas e intensas podem proporcionar um dano muscular de início
tardio. Este estudo teve como objetivo analisar a flexibilidade através de exercícios de alongamento e flexionamento além de analisar a
força muscular através de exercícios pliométricos e a resposta da coleta de lactato sanguíneo pré e pós-testes.
Metodologia: Participaram da pesquisa 17 atletas do jiu-jitsu do UniCeub com idades entre 18 e 53 anos, 10 atletas no Grupo Experimental
(GE) (1 mulher e 9 homens) e 7 atletas no Grupo Observação (GO) submetidos ao teste de flexibilidade no Banco de Wells , teste de força
de membro inferior com salto horizontal, teste de força de membro superior com flexão de cotovelos, lançamento de Medicine Ball e
coleta de sangue para análise do Lactato, estes testes foram feitos no pré e pós treinos. Análise estatística: Foi realizado um teste T
pareado para amostras independentes, utilizando-se um p<0,005 com padrão de significância.
Resultados: Os atletas obtiveram um resultado significativo do lactato em repouso com relação ao lactato-pós exercícios, ao iniciarem os
atletas apresentaram uma média de 2,20 ± 7,39 mmol/l na concentração do lactato após o treino foi identificado um acúmulo de 7,97 ±
3,23 mmol/l, com significância de (P< 0,000001).
Conclusão: Os atletas que realizaram o treinamento pliométrico obtiveram uma melhora significativa na flexibilidade e na força dos
membros superiores e inferiores, apesar dos exercícios pliométricos exigirem bastante da via metabólica anaeróbica lática do atleta, assim,
é importante ressaltar que a pliometria pode ser utilizada em geral nas periodizações de treinamentos onde o atleta consiga aumentar a
capacidade do metabolismo anaeróbio.
Palavras-Chave: Jiu- Jitsu, Flexibilidade, Exercícios Pliométricos.
Colaboradores: Carolina Ferraz Correia
Edísio Sobreira Gomes de Matos Filho / João Gabriel Oliveira Lima
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Comunidade de Macroinvertebrados Bentônicos em Sistema Lótico do Cerrado, em Diferentes Estações
Sazonais
Adriana Teixeira Borges
Unidade Acadêmica: Ciências Biológicas
Instituição: UCB
Orientador (a): Luciana de Mendonça-Galvão
Introdução: Macroinvertebrados bentônicos apresentam grande importância nos ecossistemas aquáticos como elo entre os recursos
basais (detritos e algas) e peixes e crustáceos, participando do fluxo de energia e da ciclagem dos nutrientes. A estrutura da comunidade e
sua distribuição são influenciadas por vários fatores como a correnteza e o tipo de substrato. Em ambientes lóticos, a precipitação é o
principal fator determinante de flutuações no fluxo. O Cerrado possui uma sazonalidade bem marcada, determinada por duas estações,
uma seca e outra chuvosa. Este fator climático causa alterações nas características da água e hábitats, afetando os atributos das
comunidades aquáticas. O objetivo deste estudo foi comparar os atributos ecológicos da comunidade de macroinvertebrados bentônicos
em diferentes períodos sazonais em um sistema lótico de primeira ordem no Cerrado do Brasil central. A hipótese deste estudo é que a
riqueza e diversidade serão maiores no período de seca.
Metodologia: As amostras foram coletadas nos períodos de transição entre a estação chuvosa e seca (maio), auge da estação seca
(agosto), transição da estação seca para chuvosa (outubro) de 2014. As coletas foram realizadas no córrego Capetinga, um sistema lótico
de primeira ordem (bacia do Paraná), na Fazenda Água Limpa, Distrito Federal. Foi utilizada rede surber, malha de 300 µm de abertura, em
um trecho de 50m, na margem e no meio. Em laboratório, os organismos encontrados foram separados, contados e identificados. A
riqueza foi considerada o número total de táxons. A abundância foi avaliada pelo número total de indivíduos. Para cada táxon foi detalhada
a distribuição da abundância de espécies utilizando o cálculo de equidade. Para calcular o índice de diversidade, foi utilizado o índice de
Shannon. Para comparar a similaridade entre os táxons entre os períodos de coleta, foi utilizado o índice de similaridade de Sorensen.
Resultados: Foram obtidos 1327 organismos divididos em 43 táxons, distribuídos em três classes, com predomínio de Insecta. No período
de transição chuva-seca, a abundância foi de 200 indivíduos e houve uma riqueza maior, 29 táxons (27 famílias de Insecta), sendo a
diversidade de 2,16 nats/ind. Na estação seca, a riqueza foi de 28 táxons, com 24 famílias e 376 indivíduos; a diversidade foi de 2,01
nats/ind. No período de transição seca-chuva, a abundância foi de 751 indivíduos, a riqueza de 26 táxons e a diversidade foi menor (1,59
nats/ind). As famílias Aeshnidae, Megapodagrionidae, Philopotamidae e Policentropodidae foram exclusivas dos períodos de transição.
Chaoboridae, Stratiomydae e Tabanidae foram exclusivas do período de seca. A maioria dos táxons foi considerado raro e apenas
Chironominae foi considerado predominante (contribuição entre 47,5% e 58,19% para abundância total). A similaridade foi superior a 50%
entre as estações.
Conclusão: No período de transição chuva-seca, a redução na velocidade da correnteza aumenta a deposição de folhiço e a estabilidade de
habitats, o que pode explicar o aumento da diversidade. O período de transição seca-chuva representa o início de um distúrbio, no qual a
ocorrência das primeiras chuvas pode trazer mais matéria orgânica e partículas de solo para os córregos, favorecendo o aumento de certos
táxons adaptados a aumento da turbidez, da oxigenação da água e volume e aumento da abundância dos organismos. O fator mais
importante evidenciado, no entanto, foi relacionado à composição, que muda entre as estações, revelando uma fauna típica para os
diferentes períodos do ano. A hipótese deste estudo não foi corroborada, já que o esperado seria uma maior riqueza e diversidade no
período de seca. A riqueza foi mais alta no período de transição seca-chuva e maior diversidade na transição chuva-seca.
Palavras-Chave: Abundância, diversidade, riqueza
Colaboradores: Adriana Teixeira Borges¹, Renan Cassimiro de Sousa¹, Thalyta Railine Cesar Palmeira¹, Thamyres de Oliveira da Silva¹, Elisa
Araújo Cunha Carvalho Alvim², Luciana de Mendonça Galvão¹
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Interação medicamentosas em hospitais brasileiros: revisão da literatura
Adriana Tiemi Yamagata
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade da Ceilândia
Instituição: UnB
Orientador (a): EMILIA VITORIA DA SILVA
Introdução: A porcentagem de interações medicamentosas em hospitais brasileiros tem crescido gradualmente, à medida que as
hospitalizações se tornaram mais freqüentes com o aumento da oferta de serviços de saúde. Sabe-se que o risco de interação
medicamentosa aumenta de acordo com o número de fármacos prescritos, e, em caso de hospitalização, o risco potencial de interação
medicamentosa é ainda maior devido a polifarmácia. Diante desse fato, os estudos de utilização de medicamentos, no cenário hospitalar,
têm se consolidado como estratégia para, a partir dos resultados obtidos, orientar intervenções com vistas a promover o uso racional de
medicamentos. Esse estudo surge com o objetivo de identificar e analisar interações medicamentosas em hospitais brasileiros com o
propósito de traçar um panorama geral acerca do tema.
Metodologia: Realizou-se uma revisão integrativa para analisar os estudos sobre interações medicamentosas em hospitais brasileiros. A
busca da literatura foi realizada nas bases de dados PubMed, Scielo e BVS, por artigos em línguas portuguesa e inglesa. A partir da pesquisa
por descritores, realizou-se a seleção dos artigos, que deveriam enquadrar-se na temática de interação medicamentosa, com estudos
realizados em hospitais brasileiros e que indexados nas bases de dados selecionadas. Na análise dos trabalhos encontrados, foram
excluídos os trabalhos repetidos, seguido da leitura e análise dos títulos e resumos, de forma a excluir os trabalhos que não abordavam o
tema central, os realizados em centros e postos de saúde ou outros países, os artigos de revisão e os que não disponibilizavam o resumo.
Os artigos selecionados foram analisados na íntegra, sendo excluídos aqueles que não estavam disponíveis. Por tratar-se de um estudo de
revisão da literatura este trabalho não foi submetido a um Comitê de
Resultados: Dos 75 artigos localizados, 15 foram selecionados, publicados entre os anos 2003 e 2014. Quanto ao desenho dos estudos,
observou-se predominância dos estudos descritivos (53,33%) e transversal (46,66%). O período de coleta de dados variou entre dias e
anos, e foi observado variabilidade do número de amostras em cada estudo. A fonte de consulta mais utilizada foi o Micromedex®. Como
fonte de coleta de dados o prontuário do paciente foi o meio utilizado por todos os estudos, e apenas um estudo utilizou além do
prontuário, a entrevista direta ao paciente. Foi possível observar que há um tendência da região Sudeste do Brasil realizar mais pesquisas
nesse tema (66,66%), pois havia mais estudos nessa região se comparada a outras. Dentre as interações mais freqüentes e preocupantes
observadas ao longo do estudo são: midazolan + fentanil, metoclopramida + tramadol, dipirona + captopril.
Conclusão: Observou-se que os estudos de interações medicamentosas em hospitais brasileiros são relativamente recentes, e,
predominantemente, realizados na região Sudeste do país. Os autores geralmente optam pela metodologia baseada em estudos
retrospectivos com análise de prontuários do paciente, fato esse que pode ser explicado pelo baixo custo financeiro para desenvolver o
estudo e geração de bons resultados. Para a análise das interações medicamentosas a ferramenta de consulta mais utilizada foi o
Micromedex®, pois é uma fonte de consulta bastante acessível para a maioria dos pesquisadores. Quanto aos tipos de interações
medicamentosas, o de maior freqüência foi entre medicamentos isentos de retenção do receituário médico (dipirona + captopril), o que
demonstra um risco para a população no geral, e em relação à gravidade da interação medicamentosa estão os opióides, que são bastante
utilizados em ambiente hospitalar.
Palavras-Chave: Interação medicamentosa, hospital, Brasil, estudo de utilização de medicamentos
Colaboradores: Sarah Kelly Carvalho de Souza
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Enriquecimento e identificação de proteínas moduladas por calmodulina em Plasmodium falciparum
Adriano Caiado Acioli Fernandes de Almeida
Unidade Acadêmica: Departamento de Biologia Celular
Instituição: UnB
Orientador (a): SEBASTIEN OLIVIER CHARNEAU
Introdução: A malária humana é a protozoose mais devastadora do mundo, e é transmitida por protozoários do gênero Plasmodium. O
parasito tem, no hospedeiro vertebrado, dois ciclos de reprodução: hepático pré-eritrocitário e intra-eritrocitário. O ciclo intra-eritrocitário
é responsável pelas manifestações clínicas da doença e nele o parasito sofre uma série de modificações morfológicas. A merogonia é um
processo de diferenciação complexo e seus mecanismos moleculares ainda não são bem descritos. A calmodulina é uma proteína
citoplasmática reguladora de diversos processos biológicos, e é regulada pela presença de cálcio, importante para a determinação de sua
estrutura tridimensional. Existem evidências de que a calmodulina modula proteínas importantes para a invasão de eritrócitos em P.
falciparum. O projeto pretende identificar proteínas moduladas por calmodulina relevantes na bioquímica da forma esquizonte, com o
objetivo de buscar alvos para possíveis fármacos para o tratamento da malária.
Metodologia: A cultura de esquizontes foi previamente sincronizada e extraída e, posteriormente, foram lisados com três ciclos de
congelamento e descongelamento em tampão (20 mM HEPES, 350 mM NaCl, 1 mM MgCl2, 0.5 mM EDTA, 0.1 mM EGTA, 20 % glycerol, 1 %
NP-40, pH 7.9) e o extrato resultante foi lavado três vezes em coluna do tipo Vivapsin com tampão Tris-HCl 50mM pH 7.5 com inibidor de
protease. O extrato foi submetido à cromatografia de afinidade à calmodulina: a coluna foi previamente equilibrada com tampão (Tris-HCl
50mM pH 7.5, 2mM de CaCl2, 200mM NaCl, inibidor de proteases sem EDTA), o extrato proteico foi incubado com a resina preparada por
cinco minutos. A porção não-ligada foi recolhida, seguida por quatro lavagens com 1mL de tampão de equilíbrio. A eluição foi feita com
tampão Tris-HCl 50mM pH 7.5, 200mM NaCl, 2mM EGTA, inibidor de proteases sem EGTA: foram recolhidas seis eluições de 500uL e uma
de 1ml. As frações foram submetidas à análise por SDS-PAGE.
Resultados: A mudança em alguns pontos do protocolo padrão do grupo de pesquisa pareceu melhorar a resolução das amostras no gel
SDS-PAGE. No gel é possível identificar uma proteína de alta massa molecular que foi identificada na primeira eluição, o que pode indicar
uma possível parceira da calmodulina. Ademais, notam-se duas bandas que aparecem tanto nas lavagens quanto nas eluições, sendo que
essas são mais intensas na primeira eluição, o que pode indicar um grupo de proteínas com fracas interações com a calmodulina.
Conclusão: O protocolo de cromatografia de afinidade foi aperfeiçoado e o padrão de proteínas foi melhor resolvido com o protocolo
atual. Existem grupos de proteínas que se destacam e que são indicativos de potenciais parceiros da calmodulina. A otimização deste
protocolo é de fundamental importância para a elucidação de alguns processos biológicos vitais em Plasmodium falciparum e tem como
objetivo final a descoberta de potenciais alvos para drogas que possam combater de forma eficiente a malária. Suporte: Fundação
hemocentro de Brasília, DPP/UnB, CNPq, CAPES.
Palavras-Chave: Malária, Plasmodium falciparum, calmodulina, interação proteína-proteína, cromatografia de afinidade.
Colaboradores: Ana Carolline Ribeiro de Toledo1, Izabela Marques Dourado Bastos2, Flavia Nader Motta2 1 Laboratório de Bioquímica e
Química de Proteínas, Departamento de Biologia Celular, Universidade de Brasília, Brasília- DF 2 Laboratório de Interação ParasitoHospedeiro, Departamento de Biologia Celular, Universidade de Brasília, Brasília- DF
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Diagnóstico laboratorial de cães infectados pelo Trypanosoma cruzi atendidos no Hospital Universitário
da UnB
Adriano Reis de Matos
Unidade Acadêmica: Faculdade de Medicina
Instituição: UnB
Orientador (a): NADJAR NITZ SILVA LOCIKS DE ARAUJO
Introdução: A doença de Chagas é uma zoonose causada pelo protozoário flagelado Trypanosoma cruzi. Cerca de 10 milhões de pessoas
estão infectadas pelo T. cruzi, principalmente na América Latina e América do Sul. A principal forma de transmissão é através de fezes de
triatomíneos contaminadas pelo parasito. Os cães (Canis lupos familiaris), são considerados importantes reservatórios do T. cruzi no
ambiente doméstico. As alterações patológicas encontradas em cães infectados são semelhantes aquelas descritas na doença de Chagas
humana. Portanto, a melhoria do diagnóstico de infecções de T. cruzi em cães é relevante para a avaliação de risco de transmissão da
infecção para a população humana. O nosso estudo teve como objetivo principal realizar o diagnóstico laboratorial de cães atendidos no
Hospital Veterinário da UnB, mediante a utilização de método sorológico e teste molecular.
Metodologia: Foram coletadas amostras de sangue periférico de 20 cães com alterações cardíacas sugestivas para a infecção por T. cruzi.
Posteriormente, o sangue coletado foi centrifugado para separar o plasma e as células sanguíneas que foram utilizados para teste
sorológico e extração de DNA Utilizando o kit Wizard® Genomic DNA Purification (Promega). As amostras de DNA foram quantificadas em
NanoVue Espectrofotômetro (GE). A qualidade do DNA extraído foi verificada por PCR, através da detecção do gene controle ß-actina. A
amplificação do DNA de T.cruzi foi realizada através de Nested PCR em termociclador modelo My CyclerTM da BioRad, utilizando primers
específicos (Tcz 1 e Tcz 2, Tcz 3 e Tcz4). Os produtos de PCR foram analisados em gel de agarose 1% corado com brometo de etídeo. Foi
realizado teste sorológico de Imunofluorescência Indireta (IFI) para verificar a presença de anticorpos específicos para o T.cruzi.
Resultados: Após a realização de Nested PCR para amplificação do DNA de T. cruzi foi possível observar a presença de bandas de tamanho
esperado em 4 amostras (1, 5, 8 e 15) dentre as 20 analisadas (20%). De uma maneira geral, o teste sorológico de Imunufluorescência
Indireta indicou a ausência de IgG anti-T.cruzi nas amostras analisadas. No entanto, foi possível observar que duas das quatro amostras
positivas na Nested PCR (5 e 8), também demostraram ser fracamente positivas na IFI em diluições mais concentradas (1/40),
apresentando fluorescência nas regiões mais periféricas do parasito.
Conclusão: Nas pesquisas que envolvem o estudo da Doença de Chagas, as variações de técnicas de PCR vêm sendo descritas com o
objetivo de tornar o diagnóstico mais sensível. A Nested PCR é uma técnica altamente sensível e já foi relatada como diagnóstico
complementar para a Doença de Chagas. Os resultados demonstraram que a Nested PCR é uma técnica mais sensível e específica quando
comparada ao teste de Imunofluorescência Indireta. Apesar do Distrito Federal não ser considerado uma área endêmica para Doença de
Chagas, nossos resultados sugerem que os cães podem estar infectados pelo T. cruzi e consideramos fundamental a ampliação dessa linha
de pesquisa para elucidar o real papel desses animais na manutenção do ciclo biológico deste protozoário no Distrito Federal.
Palavras-Chave: Doença de chagas, Trypanosoma cruzi, Nested PCR, Imunofluorescência Indireta.
Colaboradores: Adriano Reis de Matos1, Bruna Caroline Carvalho¹, Mariana Aragão Braz¹, Marcelle Araujo Ribeiro¹, Ana de Cássia Oliveira
Cardoso Rosa¹, Giane Regina Paludo², Glaucia Bueno², Mariana Machado Hecht¹, Nadjar Nitz Silva Lociks de Araújo¹. 1 – Laboratório
Interdisciplinar de Biociências, Faculdade de Medicina, Universidade de Brasília- UnB 2- Hospital Veterinário, Universidade de Brasília –
UnB
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Produção de carvão vegetal de resíduos de bambu em pequena escala em um forno misto
metálico/alvenaria
Adyne Cardoso da Costa
Unidade Acadêmica: Faculdade de Tecnologia
Instituição: UnB
Orientador (a): AILTON TEIXEIRA DO VALE
Introdução: A produção de carvão vegetal a partir da pirólise de resíduos agroflorestais representa uma alternativa energética viável, visto
a grande disponibilidade e facilidade de processamento (MIGLIORINI, 1980). Para fins domésticos, a produção de carvão vegetal é uma das
formas de agregação de valor aos resíduos provenientes de bambu, por exemplo. No Brasil, a maioria das espécies de bambu conhecida foi
trazida pelos portugueses na época da colonização, sendo as mais comuns: a Bambusavulgaris, Bambusavulgarisvittata,
Dendrocalamusasper. (COSTA, 2003).Estudos que buscam desenvolver equipamentos e processos produtivos em pequena escala são
escassos (BARCELLOS, 1999). Desta forma, este trabalho tem como objetivo principal a produção de carvão vegetal em fornos mistos de
metal e alvenaria, além de determinar o rendimento da carbonização e a qualidade (densidade, porosidade, teor de cinza, teor de material
volátil, teor de carbono fixo e poder calorífico) do carvão vegetal produzido.
Metodologia: O protótipo do forno é constituído de uma estrutura contendo: uma base em alvenaria, uma câmara de combustão externa
e uma cápsula cilíndrica, além do forno metálico constituído de um tonel metálico reciclado de 200 litros. (Cemin& Vale, 2010). Foram
utilizados resíduos de três espécies de bambu no carregamento do forno:Bambusa vulgaris, Bambusa vulgaris vittata e Dendrocalamus
asper e uma carga de material combustível foi queimada na câmara de combustão externa para gerar o calor necessário para o início da
carbonização. Determinou-se o rendimento gravimétrico e coletaram-se amostras de carvão de cada carbonização para a qualificação do
mesmo, a partir de análises de densidade aparente (NBR 9165/1985), análise imediata (NBR 8112/1986) e poder calorífico (NBR
8633/1984). Na análise estatística, utilizou-se a ANOVA e o material estudado foi agrupado em três tratamentos (3 espécies) e três
repetições (3 carbonizações). Adotou-se um nível de significância de 0,05.
Resultados: O tempo mínimo de carbonização foi de 6 horas (Bambusa vulgaris var.vittatta) e o tempo máximo foi de 19 horas, atingido
em uma das carbonizações da espécie Dendrocalamus asper. A média dos valores de rendimento gravimétrico, densidade aparente,
material volátil, teor de cinza e teor de carbono fixo das três espécies em estudo foram, respectivamente: 33,86 %, 0,42, 22,86 %, 5,93 % e
71,21%. Os valores de rendimento gravimétrico e densidade aparente do carvão vegetal não apresentaram diferença significativa entre as
três espécies. No que diz respeito à análise imediata, os valores médios de material volátil, teor de cinza e teor de carbono fixo também
não foram diferentes entre as espécies ao grau de significância considerado.
Conclusão: A partir das análises realizadas, verifica-se que não há diferença significativa de rendimento e qualidade do carvão vegetal
produzido entre as espécies. O maior tempo de carbonização, da espécie Dendrocalamus asper, pode ser explicado pelo fato da mesma
apresentar colmos com maior espessura que as demais espécies. Tal característica confere a essa espécie de bambu gigante a viabilidade
de uso em construções, devido à sua resistência e durabilidade. Conforme estudos realizados por Brito et al. (1987), o bambu tem
possibilidades de se tornar uma opção alternativa na produção de carvão vegetal, por possuir semelhanças com as madeiras utilizadas na
produção de carvões. Os valores obtidos de densidade aparente foram superiores aos valores de Oliveira (2003) da espécie Eucalyptus
urophylla, por exemplo. As três espécies de bambu apresentaram rendimento gravimétrico do carvão superior ao Eucalyptus grandis ou
semelhante a outras espécies do Cerrado citadas por Vale el al. (2010).
Palavras-Chave: Carvão vegetal, carvão vegetal de bambu, bambu, Bambusa vulgaris, Bambusa vulgaris var.vittata, Dedrocalamus asper.
Colaboradores: Vanduí Francisco de Siqueira Dantas.

34

Vol. 1

Desenvolvimento de applet em Java para realização de testes Qui-Quadrado em tabelas de contingência
Agda Jessica de Freitas Galletti
Unidade Acadêmica: Departamento de Estatística
Instituição: UnB
Orientador (a): EDUARDO YOSHIO NAKANO
Introdução: Testes estatísticos baseados na distribuição qui-quadrado são testes cuja distribuição de sua estatística é aproximada e tem
como restrição a existência de uma amostra suficientemente grande. Em particular, os testes qui-quadrado possuem alternativas quando
não temos uma amostra grande o suficiente que garanta a aproximação da distribuição. Uma dessas alternativas é a aplicação da correção
de continuidade de Yates. Neste contexto, este trabalho teve como objetivo desenvolver, em linguagem Java, um programa que realize o
teste qui-quadrado para tabelas de contingência 2x2. O programa desenvolvido irá tirar do usuário a necessidade de instalar um software
estatístico para realização dos testes qui-quadrado em tabelas de contingências, bastando apenas copiar o programa próprio que, além de
muito mais leve, tem uma interface amigável e intuitiva.
Metodologia: O presente projeto teve como objetivo o estudo dos testes qui-quadrado de tabelas de contingências. Foram abordados
procedimentos alternativos para os casos de amostras pequenas, como o uso da correção de continuidade de Yates. Inicialmente os testes
foram realizados pelo programa R. O mesmo algoritmo foi desenvolvido em linguagem Java e seus resultados comparados com aqueles
fornecidos pelo R. O programa desenvolvido apresenta como resultado a estatística do teste qui-quadrado e o seu respectivo nível crítico
(p-valor).
Resultados: O programa desenvolvido neste projeto realiza o teste qui-quadrado aplicando a correção de continuidade de Yates, quando
necessário (alguma frequência esperada do teste apresentar valor menor do que 5). Para a execução do teste, o usuário necessita apenas
entrar com os valores das frequências observadas de sua tabela de contingência e seguir as instruções do programa. Como resultado do
teste, o programa fornece para o usuário o valor da estatística do teste qui-quadrado (como ou sem a correção de continuidade de Yates),
os graus de liberdade do teste e o nível descritivo (p-valor) do teste. Um alerta é apresentado para o usuário avisando-o sobre a
necessidade do uso da correção de Yates.
Conclusão: Este projeto alcançou seu objetivo de desenvolver um programa em linguagem Java que execute testes qui-quadrado de
tabelas de contingências. O programa que desenvolvido tira do usuário a necessidade de se instalar um programa estatístico para
realização das dos testes qui-quadrados de tabelas de contingência 2x2, bastando apenas copiar o programa próprio. Este programa, além
de muito mais leve, apresenta uma interface simples e intuitiva permitindo que qualquer pesquisador possa utiliza-lo de forma simples e
rápida. Este projeto também contribuiu para a autora o aprendizado em programação em linguagem Java.
Palavras-Chave: Correção de Yates Tabelas de contingências Java
Colaboradores: Não há colaboradores.
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Tribunal Gacaca: Alternativas locais para julgamentos dos crimes no genocídio de Ruanda
Aidan Rossi de Araujo
Unidade Acadêmica: Instituto de Relações Internacionais
Instituição: UnB
Orientador (a): PIO PENNA FILHO
Introdução: O propósito da pesquisa é contextualizar o modelo de inserção internacional brasileiro baseado em grandes empresas,
exemplificando com a Vale em Moçambique. Ainda que haja argumentos para a defesa deste modelo, é importante nos atentarmos para
os aspectos negativos da prática, como o que ocorre em Moçambique, onde a empresa Vale é acusada de diversos tipos de violação. A
pesquisa contextualiza três das críticas apresentadas a este caso: ambiental, informação e reassentamentos. Sem deixar de levar em conta
as argumentações favoráveis, o trabalho compara o que é propagado com o observado. Com essa pesquisa, pretende-se apresentar um
contraponto ao desenvolvimento baseado nos interesses de certos grupos econômicos influentes apresentados como bons para o Brasil. A
análise mostrou que devemos rever as políticas econômicas de inserção internacional se quisermos prezar por uma cooperação mais
humana e solidária, que traga melhoras tanto para o Brasil quanto para os demais países.
Metodologia: A metodologia utilizada busca comparar argumentos favoráveis e contrários ao modelo de inserção internacional que o
Brasil se insere para, assim, chegar à conclusão crítica. A investigação partiu de análises teóricas sobre correntes mais amplas que tratam o
tema da internacionalização de empresas sem deixar de atentar para as particularidades do caso, mesclando aspectos indutivos e
dedutivos. Notícias, relatórios, depoimentos e livros de teoria foram essenciais para ampliar a base argumentativa do trabalho, que buscou
apresentar dados, mas, principalmente, pontos de vista e leituras sobre o tema, podendo ser considerada qualitativa.
Resultados: O resultado encontrado ao fim da pesquisa demonstra que o modelo de inserção internacional brasileiro está se atentando
para o lucro de grupos específicos e não para uma integração humana e solidária. Os casos de violação aos direitos humanos observados
em Moçambique dificilmente ocorreriam com a Vale de países mais ricos, como Canadá, e isso só demonstra ainda por que a integração
deve conter elementos transformadores ao invés de reproduzir uma estrutura desigual que se perpetua. Outro elemento observado se
refere à divergência entre o discurso propagado tanto pelo governo brasileiro quanto pela empresa Vale e suas práticas, uma vez que
falam da cooperação Sul-Sul como uma forma de integração mais humana entre países que sofreram com um passado colonialista
enquanto reproduzem situações que não correspondem ao discurso.
Conclusão: As discussões acerca do processo de integração são muito amplas e vão além dos lucros de cada país, pois levam em conta a
autonomia, a solidariedade, o respeito, a igualdade social, entre outros. Assim, é importante que os grupos de ambos os lados tenham voz
para que sejam criadas sínteses mais justas que possam fomentar uma atmosfera mais humana e companheira visando elevar a qualidade
de vida de todos. Sendo assim, a pesquisa compreende a necessidade de ampliar os debates, visando formular outros modelos que
superem o atual na construção de um mundo mais pacífico.
Palavras-Chave: Internacionalização de empresas, Moçambique, Vale, Direitos Humanos, Cooperação Sul-Sul, Integração
Colaboradores: Pio Penna Filho
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Sobre o sentido fregeano e os seus desdobramentos
Alan Renê Maciel Antezana
Unidade Acadêmica: Departamento de Filosofia
Instituição: UnB
Orientador (a): FELIPE SANTIAGO AMARAL
Introdução: O presente artigo busca, em uma primeira parte, definir os conceitos de sentido (Sinn), referência (Bedeutung) e pensamento
(Gedanke) de Frege a partir de seu ensaio “Sobre o Sentido e a Referência” (Em alemão, Über Sinn und Bedeutung) de 1892. Em uma
segunda parte do artigo, exporemos o conceito de pensamento (Gedanke) em seu ensaio “O Pensamento” (Em alemão, Der Gedanke) de
1918. Na segunda seção do artigo, discorreremos também sobre o ensaio “Frege on Demonstratives”, de John Perry, e sua atribuição de
problemas às abordagens de Frege aos indexicais, além de uma possível solução aos problemas por ele indicados. Em uma seção última da
segunda parte, abordaremos a resposta de Gareth Evans à John Perry, em seu ensaio “Understanding Demonstratives”, onde será
explicitada a crítica de Evans à Perry, além de sua leitura da abordagem de Frege aos indexicais.
Metodologia: O presente trabalho tem como metodologia, em um primeiro momento, o levantamento dos textos que compõem a
bibliografia básica para a sua redação, e, posteriormente, reuniões para o acompanhamento do desenvolvimento do projeto que se
manterão ao longo de toda a sua redação. Em um segundo momento, o trabalho tratará de uma sistemática análise conceitual dos textos
constituintes da bibliografia básica, e, posteriormente, de uma seletiva leitura de obras outras que concernem à temática central do
trabalho. Estas obras, por sua vez, comporão a bibliografia secundária que contribuirá para a análise do tema visado. Em um terceiro
momento, realizar-se-á um procedimento de reflexão e comparação dos resultados das análises conceituais anteriormente executadas.
Resultados: Cumpridas as prescrições de leitura exaustiva dos textos da bibliografia primária e secundária, a análise conceitual dos textos
indicou duas leituras diversas acerca do sentido de Frege. Ambas as leituras foram contempladas tendo em perspectiva especificamente os
desdobramentos do conceito de sentido de Frege sobre os indexicais. A primeira leitura, por sua vez, apresenta-se contrária à
compatibilidade da Filosofia da Linguagem de Frege aos indexicais. A segunda leitura, por outro lado, apresenta-se favorável à
compatibilidade da Filosofia da Linguagem de Frege aos indexicais. Os resultados parciais deste trabalho foram apresentados em diferentes
congressos, visando contribuir ao debate regional acerca da Filosofia da Linguagem de Frege. Fora o resumo do trabalho já publicado nos
anais do XIX Congresso Nacional de Linguística e Filologia, na área de semântica, e nos anais do XXXI Encontro Nacional de Estudantes de
Filosofia, na área de Filosofia da Linguagem.
Conclusão: O sentido (Sinn) de Frege mostra-se ainda uma temática relevante não somente por sua importância na história da filosofia,
mas também pela controvérsia em torno de sua interpretação devida. Tendo em vista o que fora estabelecido na análise conceitual do
sentido em torno do debate entre John Perry e Gareth Evans, é possível afirmar que o corpus fregeano é consistente com mais de uma
interpretação. Neste trabalho abordamos duas interpretações diferentes do sentido de Frege. A leitura de John Perry deste conceito
apresenta-se contrária à compatibilidade da Filosofia da Linguagem de Frege aos indexicais. A leitura de Gareth Evans do conceito, por
outro lado, apresenta-se favorável à compatibilidade da Filosofia da Linguagem de Frege aos indexicais.
Palavras-Chave: Frege, Filosofia da Linguagem, Sentido, Referência, Semântica, Indexicais.
Colaboradores: Trabalho individual feito por Alan René Maciel Antezana.
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Investigação da atividade do fluoreno sobre a atividade do receptor gama ativado por proliferadores
peroxissomais
Alana Almeida Félix
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ciências da Saúde
Instituição: UnB
Orientador (a): FRANCISCO DE ASSIS ROCHA NEVES
Introdução: Os desreguladores endócrinos (DEs) são compostos que, quando em contato com o organismo, promovem alterações do
sistema endócrino, por meio de mecanismos variados. Estudos prévios mostram que um dos importantes alvos conhecidos dos DEs são os
receptores nucleares, como o receptor gama ativado por proliferadores peroxissomais (PPAR?), um fator de transcrição chave na
diferenciação adipocitária. O fluoreno é um DE do grupo dos hidrocarbonetos aromáticos policíclico. Sua atividade desreguladora
endócrina já foi caracterizada, sendo descritos efeitos estrogênicos, anti-estrogênicos e anti-androgênicos. Entretanto, sua atividade no
PPAR? ainda não foi explorada. Desta forma, objetiva-se investigar a atividade do fluoreno sobre a atividade deste receptor e sobre a
adipogênese em cultura, como forma de investigar seu potencial obesogênico.
Metodologia: Para o ensaio de repórter, células HeLa cultivadas em meio DMEM foram cotransfectadas, utilizando a lipofectamina, com o
plasmídeo contendo a construção LBDPPARg-DBDGAL4, o plasmídeo contendo o gene repórter da luciferase dirigido por 5 cópias do
elemento responsivo do GAL4. As células foram tratadas com veículo, rosiglitazona (controle positivo) ou concentrações crescentes de
fluoreno. Após 24hs, foram lisadas para determinação da atividade da luciferase no luminômetro. Para investigação da adipogênese em
cultura, pré-adipócitos 3T3-L1 e células mesenquimais C3H10T1/2 foram plaqueadas em placas de 12 poços e, dois dias a pós a
confluência, induzidas a se diferenciar em adipócitos com meio completo (isometilbutilxantina, dexametasona e insulina) ou incompleto
durante 4 dias. Em seguida, foram mantidas em meio contendo insulina durante 6 dias e, então, fixadas e coradas com o óleo vermelho O,
para a determinação do acúmulo lipídico intracelular.
Resultados: Não foi observada atividade agonista ou antagonista do fluoreno no PPAR?. Além disso, não foi observada indução da
adipogênese em cultura em resposta ao tratamento com fluoreno.
Conclusão: O fluoreno não tem potencial adipogênico em cultura, ao contrário de outros membros do grupo dos hidrocarbonetos
policíclicos. Embora não tenha ativado o PPAR? nos ensaios de gene repórter, foi investigado seu potencial adipogênico em cultura, pois
alguns DEs induzem a adipogênese por vias PPAR? independentes.
Palavras-Chave: O fluoreno não apresenta atividade agonista em PPAR?, nem potencial adipogênico em cultura.
Colaboradores: Carolina Martins Ribeiro, Nadyellen Graciano da Silva, Flora Aparecida Milton, Mariella Lacerda, Angélica Amorim Amato
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TESTAMENTO VITAL: CONHECIMENTO E ATITUDE DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE
ENFERMAGEM.
Alanna Rocha Temporim de Lacerda
Unidade Acadêmica: Bioética
Instituição: UCB
Orientador (a): Maria Liz Cunha de Oliveira
Introdução: O aumento populacional e um desenfreado número de doenças acarretam problemas na saúde dos indivíduos e em sua
qualidade de vida, geram mortes e ocupam leitos de hospitais. Esses indivíduos contam com o auxílio da ciência e da tecnologia para
diminuir seu sofrimento e prolongar a vida. Necessitando de compreensão e beneficência dos profissionais de saúde. Segundo Borges, o
Testamento Vital é “um documento em que a pessoa determina, de forma escrita, que tipo e tratamento ou não tratamento deseja para a
ocasião em que se encontrar doente, em estado incurável ou terminal, e incapaz de manifestar sua vontade”. No Brasil o Conselho Federal
de Medicina Brasileiro publicou a Resolução CFM 1.995, de nove de agosto de 2012, estabelecendo as “diretivas antecipadas de vontade
do paciente no contexto da ética médica brasileira”. Este estudo objetivou identificar o conhecimento e a atitude dos Médicos e Equipe de
Enfermagem frente aos pacientes terminais portadores do Testamento Vital.
Metodologia: Estudo avaliativo de abordagem quantitativa do tipo Conhecimento, Atitude e Prática (CAP), onde foi avaliado apenas o
Conhecimento e Atitude. Realizado na Ala A do Hospital de Apoio de Brasília. A amostra contou com 5 Médicos,10 Enfermeiros e 15
Técnicos de Enfermagem. A avaliação foi realizada através de um questionário composto por 20 questões, das quais tinham características
socioculturais, versavam sobre o Conhecimento do Testamento Vital e sobre a Atitude do entrevistado. As respostas foram analisadas com
base no modelo de inquérito CAP, adotado na investigação de Santos, Cabral, Augusto (2012), apud (COSTA, 2012). Quanto ao
Conhecimento o critério foi: adequado, para o entrevistado que marcar 7 ou mais respostas corretas; regular 5 ou mais respostas corretas
ou inadequado 4 ou menos respostas corretas. Quanto a Atitude, foi adotado apenas adequado ou inadequado, sendo adequada a opção
"é sempre necessário” em todas as afirmativas.
Resultados: Do total de cinco Médicos convidados, 10 Enfermeiros e 15 Técnicos de Enfermagem, todos aceitaram participar da pesquisa.
Totalizando 30 sujeitos entrevistados. Quanto ao Conhecimento verificou-se que apenas 10% dos entrevistados apresentaram
conhecimento adequado sobre o Testamento Vital. Os demais, 36,6% foram classificados como tendo conhecimento regular e 53,3% com
conhecimento inadequado. Quanto a Atitude Verificou-se que 57,6% dos entrevistados possuem atitudes adequadas a cerca do
Testamento Vital. Aos demais, 43,3% foram classificados com atitudes inadequadas e 10% não demonstraram opinião. Esta pesquisa
identificou que a maioria dos entrevistados não possui conhecimento adequado sobre o Testamento Vital. Entretanto mais da metade
possuem atitudes adequadas. Sendo que o grupo de médicos apresentou um melhor desempenho nas respostas do questionário, tanto no
quesito Conhecimento quanto na Atitude, quando comparado aos demais grupos envolvidos na pesquisa.
Conclusão: Os dados obtidos e as análises realizadas denotaram que comparado à medicina, a equipe de enfermagem não possui
conhecimento pleno do testamento vital, comprometendo a eficácia e a qualidade no serviço de orientar, apoiar e informar pacientes a
respeito de tal assunto. O indivíduo reflete atitudes adequadas a partir do momento que possui conhecimento e opinião frente à situação.
Logo, a Equipe de Enfermagem apresentou um mau rendimento no quesito Atitude frente ao inquérito aplicado. Talvez a ausência do
conhecimento seja pela falta de interesse em se atualizar ou até mesmo pela falta de incentivo aos profissionais em questão. Orientar o
paciente sobre os instrumentos existentes relacionados ao fim da vida, também, faz parte do cuidado de enfermagem, deste modo há
necessidade de novas discussões no Brasil a respeito do Testamento Vital, para que a população saiba da existência do referido documento
e seus princípios a fim de proteger a vontade privada e o direito do paciente.
Palavras-Chave:
PALAVRAS-CHAVE:
Testamento
Vital.
Bioética.
KEYWORDS: Living Will. Bioethics. Advance Directives Will. Orthothanasia.
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AVALIAÇÃO DE UMA FERRAMENTA EDUCATIVA IMPRESSA POR ESTUDANTES DO CURSO DE
ENFERMAGEM
Alayne Larissa Martins Pereira
Unidade Acadêmica: Departamento de Enfermagem
Instituição: UnB
Orientador (a): CASANDRA GENOVEVA ROSALES MARTINS PONCE DE LEON
Introdução: Um dos desafios que a profissão de enfermagem vem enfrentando se refere à formação de profissionais competentes e
compromissados com a sociedade e os seus respectivos problemas a população local (CAMELO, ANGERAMI, 2013), procurando a
articulação da teoria e prática, numa visão crítica da realidade. Os dias atuais distinguem-se por intensas e constantes mudanças, onde é
crescente e cada vez mais evidente a inovação tecnológica, colocando à disposição dos profissionais e usuários, os mais diversos tipos de
tecnologia, tais como: tecnologias educacionais, tecnologias gerenciais e tecnologias assistenciais (BARRA et al, 2006). Na enfermagem
brasileira, o desenvolvimento de programas de ensino mediado por tecnologias constitui, na atualidade, uma tendência crescente
(FONSECA et al, 2011). Este estudo tem como objetivo avaliar a cartilha educativa “Administração de Medicamentos em Neonatalogia” na
percepção dos acadêmicos de enfermagem da Faculdade de Ceilândia – Universidade de Brasília.
Metodologia: Trata-se de um estudo de avaliação de tecnologia, do tipo pesquisa de desenvolvimento metodológico, com abordagem
quanti-qualitativa, realizado na Universidade de Brasília (UnB) – Faculdade de Ceilândia (FCE), com acadêmicos que já foram matriculados e
aprovados na disciplina de Cuidado Integral à Saúde da Mulher e Criança e já estudaram o conteúdo de Administração de Medicamentos
na Pediatria. A amostra foi composta por 27 alunos aptos e que aceitaram participar do estudo. A coleta de dados foi realizada no mês de
setembro de 2014, e os dados envolvem a avaliação da cartilha. Este momento implica na aplicação do Instrumento da Organização Panamericana de Saúde (OPAS) que avalia critérios específicos, numa escala do tipo Likert, com variação de 1 a 5, onde se avalia se existe a
conformidade ou descumprimento do critério específico apresentado no quadro de avaliação. Consideramos neste estudo como critério de
avaliação as respostas acima de 70% de concordância.
Resultados: 77,7% dos avaliadores concordaram totalmente que a cartilha apresenta um tema específico e claro na sua totalidade. Assim
como, o conteúdo da mensagem do instrumento é facilmente perceptível. Observou-se ainda 77,7% de concordância para os itens:
ilustrações esclarecem ou complementam o texto escrito, assim como a ortografia, gramática, pontuação e redação estão apropriadas para
o público alvo, assim como concordam também que o material escrito usa linguagem compreensível para o público. 51,8% dos alunos
concordam totalmente que o tamanho da letra facilita a leitura e que há elementos de síntese da mensagem ou do conteúdo. Se
somarmos as respostas que foram assinaladas com a classificação 4 e 5, concordam moderada e totalmente, obteremos um quantitativo
acima de 70% para este critério avaliado. O critério 8 do instrumento de avaliação da OPAS, refere-se ao “material impresso não estar
carregado de informação escrita, onde observou-se a menor concordância na avaliação.
Conclusão: A satisfação acadêmica está intensamente ligada com a qualidade de aprendizagem dos estudantes, podendo também ser
afetada pelas características da instituição em seu contexto educacional, e pelo modo como os próprios estudantes entendem e se
envolvem em seu ambiente de ensino (RAMOS et al, 2015). O enfermeiro ou outro profissional de saúde, que atua com educação em
saúde tem um papel de escolher, selecionar, preparar a mensagem e produzir seu melhor veículo de comunicação, de modo a possibilitar
efetiva comunicação e assegurar uma assistência que atenda às necessidades da equipe e do paciente (MOREIRA, 2003). Conforme foi
avaliada pelos discentes, a cartilha foi aprovada para uso, e dessa forma a utilização desta tecnologia tanto para prática profissional quanto
na formação dos futuros enfermeiros. Atualmente, a cartilha está sendo avaliada quanto a viabilidade do uso na clínica médica pediátrica e
pronto-socorro pediátrico.
Palavras-Chave: Estudantes de enfermagem, Educação Continuada em Enfermagem, Neonatologia.
Colaboradores: Laiane Medeiros Ribeiro, Katia Rodrigues Menezes, Juliana Machado Schardosim
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Lei de acesso à Informação vinculada à Secretaria do Transporte
Alberto José Miranda Vaz
Unidade Acadêmica: Faculdade de Comunicação
Instituição: UnB
Orientador (a): JANARA KALLINE LEAL LOPES DE SOUSA
Introdução: A Lei de Acesso à Informação, Lei N° 12.527 de 18 de novembro de 2011, tem como seu principal objetivo o compromisso com
a transparência pública. Qualquer orgão público ou entidade particular que prestam serviços de terceiro certo para o governo, são
afetados e devem seguir suas especificações. A lei determina que todo tipo de informação que não seja considerada pela constituição
como sigilosa, possa ser alcançada pela sociedade civil através de ferramentas como, portais web e ouvidorias. A proposta do trabalho foi
de analisar de perto a influência da Lei de Acesso à Informação nos órgãos públicos do Distrito Federal. Como sua aplicação foi realizada e
quais foram as mudanças da rotina das ouvidorias e assessorias de comunicação de cada orgão, buscando compreender o perfil destes
profissionais e o seu papel dentro destas organizações. Tendo a visão dos órgãos públicos do GDF, este artigo terá a Secretaria de
Transporte do Distrito Federal (STDF) como recorte de análise.
Metodologia: A análise quantitativa foi escolhida como metodologia de pesquisa para este projeto. Dois questionários foram
desenvolvidos e aplicados pessoalmente nas assessorias e ouvidorias dos órgãos do GDF. O estágio empírico da pesquisa tinha como
objetivo identificar e mapear os perfis dos profissionais de cada área e observar a influência da LAI nas rotinas dos gestores assim como a
percepção deles sobre a lei. Os questionários aplicados aos ouvidores continham 18 questões e aos assessores de comunicação 36. Os
questionários foram aplicados em forma de entrevistas, realizado por 30 estudantes de Comunicação da Universidade de Brasília,
diretamente com os responsáveis de cada área. Ao total foram alcançadas 41 Secretarias e Administrações do D
Resultados: Este artigo possui as informações e análises da entrevista realizada na ouvidoria da Secretaria de Transporte do Distrito
Federal, como um recorte do projeto maior que envolve todos os órgãos do GDF. Não foi possível a permissão para que fosse realizada a
entrevista na assessoria de comunicação do órgão. Dentro dos resultados da pesquisa, em 66,07% das secretarias analisadas, houve a
criação de uma comissão responsável pela implementação da lei em todos os órgãos do GDF, onde em 73,09% as áreas de comunicação
tiveram algum envolvimento com o processo e 52,02% possuem a sua gestão realizada pelas ouvidorias. Dentro da análise sobre a
satisfação dos profissionais na aplicação da LAI, 45% estão satisfeitos com a administração da lei e 25% não concordam como a lei está
sendo aplicada, mas 70%, entre assessores e ouvidores, afirmaram que o processo está sendo efetivo. Apenas 8% dos entrevistados
afirmaram não existir dificuldades na aplicação da LAI.
Conclusão: Para que participação da sociedade nos assuntos de políticas públicas seja efetiva, é preciso que esta sociedade esteja sempre
muito bem informada sobre os assuntos que lhe digam respeito, sendo a implementação da LAI um marco para a democracia e quebra de
uma cultura do silencio que prevalecia na história do Brasil. O cidadão, dotado de informação, pode assim, exercer com mais autonomia
seu direito a cidadania e participar ativamente na vida política de sua comunidade e até mesmo em âmbitos maiores. A LAI tem seu
alcance e funcionalidade potencialmente aumentados, se pensada como um processo dentro das áreas de Assessoria de Comunicação e
Ouvidorias. A Controladoria Geral da União foi um órgão essencial para qualificação dos órgãos do GDF e o sucesso da implementação da
LAI. Este artigo contém amostras de que a lei está sendo bem aplicada em todo o GDF e abre espaço para análises mais complexas em um
âmbito Federal.
Palavras-Chave: Comunicação Organizacional, Comunicação Pública, Acesso à Informação, Governo do Distrito Federal.
Colaboradores: Cindy Tavares
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Direito a Moradia Adequada frente aos Despejos Forçados sob uma perspectiva transconstitucional no
continente latino-americano.
Alceu Fernandes da Costa Neto
Unidade Acadêmica: Faculdade de Direito
Instituição: UnB
Orientador (a): MARCELO DA COSTA PINTO NEVES
Introdução: A ciência jurídica deve questionar se a produção de normas atinge concreta e materialmente seus objetivos. Assim a pesquisa
investiga como normas internacionais em matéria de direitos indígenas fundamentam decisões das Cortes Constitucionais, tomando como
referência o macrocosmo dos tribunais superiores do Brasil e da Colômbia. A escolha se justifica pelo fato de que em ambos os Estados o
lapso histórico-temporal e o processo da promulgação constitucional são semelhantes. Também os casos analisados tiveram trajetórias
análogas até chegar as Cortes. Aqui há outros objetivos específicos como: a) analisar como a soberania e autodeterminação interagem
com o direito a permanência e à consulta dos povos tradicionais, b) inferir se nos casos investigados houve o fenômeno de
“transversionalização constitucional do direito”, o que fundamentaria empiricamente ao fenômeno do transconstitucionalismo e, c) avaliar
se os argumentos jurídicos obedecem a um padrão lógico de justificação da decisão.
Metodologia: Pelo método do estruturalismo genético e da análise de poder de Bourdieu, analisamos a decisão 3300/RR (Demarcação das
Terras Indígenas Raposa Serra do Sol) e a sentença SU-039/97 (Consulta para licença da exploração de hidrocarbonetos na comunidade
indígena de U’wa) articulando o aporte teórico-jurídico simultaneamente às experiências dos “casos particulares do possível”. A análise
entre sentenças, norma internacional e Constituições se deu por técnicas de direito comparado baseadas no transconstitucionalismo de
Neves, isto é nas trocas e influências sistêmicas recíprocas entre o direito doméstico e o internacional público, orientando-os à formação
de “pontes de transição” a fim de solucionar problemas de uma sociedade multicêntrica e hipercomplexa. Por fim, a avaliação da
fundamentação dos argumentos e da lógica jurídica se deu à luz teorias de MacCormick (utilização das variáveis: coerência, consistência e
universabilidade) e Tulmin (as normas internacionais como apoio às decisões).
Resultados: A Suprema Corte brasileira no caso em tela relativizou normas de direito internacional quanto à aplicabilidade. Assim, não
foram identificadas trocas jurídico-sistêmicas na sentença pátria. Já no cenário colombiano a Corte incorporou a Convenção da
Organização Internacional do Trabalho como parte da Constituição reconhecendo-a como parâmetro para bloqueio de constitucionalidade.
Assim foi possível identificar “pontes-de-transição” entre o direito internacional público e o doméstico caracterizando naquele
ordenamento a existência de transconstitucionalismo. Entendimentos diferentes como esses sobre categorias similares enfraquecem
possibilidades de uma constitucionalização latino-americana. Assim, a decisão Colombiana, garantista, reconhece conceitos-chave à
afirmação dos povos tradicionais, considerando a coletividade parte da identidade cultural, enquanto a sentença brasileira ocupa boa parte
da argumentação construindo o antagonismo entre a ocupação indígena e a Soberania Nacional.
Conclusão: Uma análise a partir da argumentação jurídica possibilitou indicar que em matéria de direitos dos povos tradicionais, a Corte
brasileira está inclinada a não pesar valorativamente o Direito Internacional em seus acórdãos, o que fica claro quando o voto triunfante
rechaça a aplicabilidade tanto da Convenção 169 da OIT quanto a Declaração de Direitos dos Povos Indígenas, especialmente porque se crê
que a soberania de Estado é ofendida quando se busca validar os direitos territoriais indígenas. Nesse diapasão, o que nos garante que a
Corte Constitucional não amplie esse (des)entendimento para outras matérias? Portanto o Caso colombiano, diferente do brasileiro, tem
se fortalecido dentro da jurisprudência especializada permitindo inferir que a norma internacional produziu efeitos na Colômbia e não
Brasil o que nos estimula a questionar se as Cortes de uma maneira geral tem aderido – ou não – a esse direito que é extremamente
relevante à efetividade dos direito humanos.
Palavras-Chave: : 1) Direito dos povos tradicionais. 2) Transconstitucionalismo. 3) Cortes Constitucionais Latino-americanas. 4) Convenção
169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT). 5) Demarcação das Terras Indígenas Raposa Serra do Sol (3300/RR). 6) Caso de con
Colaboradores: Maurício Palma Resende, Marcelo Dalmás Torelly
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Identificação de acervos fotográficos e fílmicos na Administração Central da Universidade de Brasília.
Alef Batista Ferreira
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ciência da Informação
Instituição: UnB
Orientador (a): ELIANE BRAGA DE OLIVEIRA
Introdução: Este trabalho faz parte do projeto “Memória e Acervos Audiovisuais: Mapeamento dos Acervos Fotográficos e Fílmicos no
Distrito Federal” e seu objetivo é mapear – qualificar e quantificar – a produção e a acumulação de registros audiovisuais (fotografias e
filmes) existentes nos órgãos da administração indireta do Governo do Distrito Federal (GDF), como parte de projeto maior apoiado pelo
CNPq, que tem por razão, mapear acervos de Brasília e das demais regiões administrativas do Distrito Federal. A cidade de Brasília e o
Distrito Federal não possuem um levantamento exaustivo sobre sua produção fotográfica e fílmica. A escassez de exploração desta
natureza, a importância crescente dos acervos imagéticos e a necessidade de conhecer e dar a conhecer a produção e a acumulação
fotográfica e fílmica apontada justificam esta investigação.
Metodologia: A coleta de dados foi feita através de entrevistas junto aos responsáveis dos setores, com aplicação do Instrumento de
Coleta de Dados - ICD, caso possuíssem acervo audiovisual. A primeira abordagem foi feita por e-mail, apresentando o projeto e solicitando
como retorno, a indicação da existência (ou ausência) de registros audiovisuais sob sua custódia. Caso a resposta fosse positiva, pedia-se
também que já sugerissem a data e horário para aplicação do ICD. A segunda etapa foi o contato telefônico, reforçando a mensagem do email, e confirmando as informações recebidas como resposta. Por último, fazia-se o contato direto, tentando, a princípio, dialogar com os
responsáveis pelo setor. Por meio do organograma da Fundação Universidade de Brasília - FUB foram selecionados os locais a serem
visitados, seguindo a ordem decrescente, em relação à hierarquia dos setores na Administração Central da UnB, ou seja, iniciou-se pelos
Conselhos Superiores, e concluiu-se nas Assessorias e Secretarias.
Resultados: Apesar do número expressivo de setores da Administração Central da UnB, pouquíssimos possuem acervos audiovisuais e/ou
fotográficos. A maioria dos responsáveis entrevistados indicou o Arquivo Central - ACE, a Secretaria de Comunicação - SECOM e/ou a
UnB/TV, como sendo os possíveis locais de custódia deste tipo de documento. Diante disto, visando à economia de tempo e recursos,
foram suprimidos os contatos (e-mail, telefone) às diretorias. Tendo em vista que a pesquisa seguiu a hierarquia organizacional de forma
decrescente, a nova estratégia consistiu em: ao iniciar o contato com os decanatos, estes deveriam indicar quais de suas diretorias
poderiam custodiar acervos audiovisuais. O contato com as diretorias só seria realizado a partir das informações dos decanatos. Sendo
assim, trinta e dois setores foram contatados, dos quais dezenove foram visitados, gerando o preenchimento de quatro Instrumentos de
Coleta de Dados.
Conclusão: A pesquisa conseguiu abarcar grande parte da Administração Central, revelando àqueles setores que possuem acervos
audiovisuais. Entretanto, vale frisar que dois ICD’s apresentam dados a respeito de acervos de microfilmes, sem possuir nenhum outro
registro audiovisual, enquanto os demais, são referentes ao Arquivo Central – ACE e a Secretaria de Comunicação – SECOM. Apesar do
baixo número de acervos fílmicos e fotográficos, é indispensável que o gerenciamento, conservação e preservação dos registros
audiovisuais ganhem mais visibilidade. Estes documentos fazem parte da história e memória da universidade, além de que, em alguns
casos, eles serão os únicos documentos com determinadas informações. Pode ocorrer de uma fotografia ou filme disponibilizar dados que
não existem em nenhum outro documento da UnB. Através da pesquisa, será possível conhecer os acervos e indicar quais necessitam de
mais atenção, pois, querendo ou não, estas informações podem e devem ser conhecidas pelos usuários.
Palavras-Chave: Universidade de Brasília. Acervo audiovisual. Fotografia. Memória. Brasília.
Colaboradores: Colaboraram todos os servidores das unidades administrativas da UnB que se prontificaram a fornecer os dados
necessários à realização desta pesquisa.
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Caracterização molecular do peptídeo Ap1b isolado da peçonha da aranha caranguejeira Acanthoscurria
paulensis
Alessa Bembom Garcia
Unidade Acadêmica: Direção do Instituto Ciências Biológicas
Instituição: UnB
Orientador (a): ELISABETH NOGUEIRA FERRONI SCHWARTZ
Introdução: Aranhas possuem uma rica e complexa peçonha, composta de vários componentes dentre os quais destacam-se os peptídeos.
Estes exercem função importante de defesa e paralisia da presa, atuando no SNC ou SNP por meio da interação com canais iônicos de Na+,
K+, Ca2+ e Cl- dependentes de voltagem e receptores do sistema neuromuscular. Além de pesquisas visando o alvo molecular de tais
toxinas, o estudo de seus motivos estruturais também se mostra importante. Peptídeos da peçonha de aranhas contendo pontes dissulfeto
podem apresentar pelo menos dois motivos estruturais distintos: ICK ou DDH. Ambos apresentam, predominantemente, ß-hairpin, sendo
portanto, rara a presença de a-hélice em tais peptídeos. Estudos realizados no Laboratório de Neurofarmacologia da UnB identificaram os
peptídeos Ap1a e Ap1b na peçonha da aranha Acanthoscurria paulensis.. O objetivo deste trabalho foi avaliar a atividade do peptídeo Ap1b
em canais Kv por meio de ensaios de eletrofisiologia pela técnica de patch-clamp,
Metodologia: A peçonha da aranha A. paulensis foi obtida por meio de estimulação elétrica da região basal das quelíceras. O
fracionamento da peçonha bruta foi feito por meio do sistema de Cromatografia Líquida de Alta Eficiência em fase reversa (RP-HPLC),
sendo realizada a purificação do peptídeo Ap1b por meio de recromatografia com gradiente de acetonitrila otimizado. Para a análise
eletrofisiológica do peptídeo Ap1b, a uma concentração de 5µM, utilizou-se células L929 (de fibroblastos de camundongos) expressando
canais humanos de potássio hKv1.3. Os registros eletrofisiológicos de fixação de voltagem (voltage-clamp) foram realizados no modo
Whole-Cell em amplificador EPC-10 patch-clamp. A estrutura secundária e a estabilidade química e térmica do peptídeo Ap1b foram
obtidas por Dicroísmo Circular (CD) em um espectropolarímetro JASCO J-815, equipado com um controlador de temperatura Peltier, nos
tampões a 2 mM: acetato de sódio pH 3,0 e pH 5,0, Tris-HCl pH 7,0 e pH 9,0, aumentando-se a temperatura
Resultados: Foram realizadas 48 cromatografias da peçonha bruta de A. paulensis para obtenção da fração de interesse, Ap1b, a qual eluiu
aos 51,5 minutos (41,5% de acetonitrila). A purificação do peptídeo Ap1b foi feita por recromatografia com gradiente de acetonitrila
otimizado. A atividade do peptídeo Ap1b em canais hKv1.3 foi testada em apenas 1 célula, sendo que nesta houve um bloqueio parcial da
corrente de K+. As análises dos espectros de Dicroísmo Circular (CD) do peptídeo Ap1b sugerem a predominância de estruturas do tipo ß
(folhas ß e voltas ß) e desordenadas. Pequenas variações nas porcentagens de estruturas secundárias foram observadas quando alterada a
temperatura e mantido o pH. O peptídeo Ap1b foi comparado a sua isoforma, o peptídeo Ap1a, por meio de análises de CD do peptídeo
Ap1a sob as mesmas condições que as obtidas para o peptídeo Ap1b. Os espectros dicroicos dos peptídeos Ap1b e Ap1a evidenciam
equivalência de estrutura secundária, com predominância de estruturas do tipo ß e d
Conclusão: O peptídeo Ap1b foi assim denominado devido à similaridade com a toxina Ap1a, previamente descrita da peçonha da aranha
A. paulensis. Como evidenciado por meio de técnicas de Dicroísmo Circular, tanto o peptídeo Ap1b quando o Ap1a apresentam
predominância de estruturas do tipo ß (folhas ß e voltas ß) e desordenadas, o que sugere que o único resíduo de aminoácido na posição 42
do peptídeo Ap1b diferente do peptídeo Ap1a não interfere no motivo estrutural de ambos. Isso pode ser justificado pelo fato de tanto a
valina, presente em Ap1b, quanto a isoleucina, presente em Ap1a, serem resíduos de aminoácidos com características hidrofóbicas. Pelo
fato de o peptídeo Ap1b ter sido testado em apenas uma célula não é possível inferir sua atividade em canais hKv1.3, sendo portanto,
necessários mais experimentos eletrofisiológicos em patch-clamp.
Palavras-Chave:
Colaboradores: Caroline Barbosa Farias Mourão Leandro Ambrósio Campos Sonia Maria de Freitas Diogo Vieira Tibery
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Efeito do Glicomacropeptídeo no Controle de Pragas e na Qualidade de Hortaliças
Alessandra Helena Amanajas Castellanos
Unidade Acadêmica: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária
Instituição: UnB
Orientador (a): ANA MARIA RESENDE JUNQUEIRA
Introdução: A utilização de leite vem sendo avaliada como alternativa para o manejo de fitopatógenos em sistemas orgânicos de produção.
No entanto, acredita-se que o leite pode contribuir também com o incremento da produção. Porém, como o leite tem função nutricional
importante, decidiu-se trabalhar com o soro de leite. O soro é um resíduo resultante da fabricação de queijo e é normalmente descartado.
Nessa perspectiva, a utilização do soro de leite é uma alternativa mais adequada, pois acredita-se que fortaleçerá a planta de tomate
tornando-a mais resistente e mais produtiva, contribuindo no processo de preservação ambiental com a utilização de um resíduo
descartado em grande quantidade em propriedades agrícolas de todo o Brasil. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da aplicação de
soro de leite na produção de tomates tipo Santa Clara.
Metodologia: O experimento foi realizado na Estação Experimental EEB-UnB, no período de 17 de outubro de 2014 a 30 de abril de 2015.
As mudas foram transplantadas em 11 de novembro de 2014, em vasos, e conduzidas em estufa de 21 x 7 m. As plantas foram adubadas
conforme recomendação para o sistema orgânico. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com 5 tratamentos em 15
repetições. Os tratamentos variaram conforme a concentração de soro na solução: 100%, duas vezes por semana, 100% uma vez por
semana, 75% duas vezes por semana, 75% uma vez por semana, Testemunha, sem soro. As aplicações de soro tiveram início em sete de
janeiro e finalizaram em 31 de março. A primeira coleta de frutos de tomate teve início em 11 de fevereiro e finalizou em 30 abril de 2015.
Foi avaliado o peso médio do fruto de tomate.
Resultados: A aplicação do soro de leite 100% duas vezes por semana resultou no incremento de 10% no peso médio do fruto de tomate,
enquanto que a aplicação da mesma dosagem uma vez por semana resultou em incremento de 6,6%. Na aplicação de soro com
concentração 75% duas vezes por semana, o incremento no peso médio do fruto foi de 6,2%, enquanto que a mesma dosagem aplicada
uma vez por semana resultou em incremento de 4,9%. O resultado em cada dosagem foi comparado ao peso médio do fruto obtido nas
plantas de tomate do tratamento testemunha que não recebeu soro de leite, cujo valor foi de 46g.
Conclusão: Foi observado no mesmo experimento redução significativa da incidência de oídio em plantas de tomate tratadas com soro de
leite, resultado relatado em relatório anterior. Neste relatório destacou-se o efeito do soro na produção de tomate, de onde se conclui que
o soro de leite proporcionou um incremento significativo no peso médio do fruto de tomate.
Palavras-Chave: Leite, soro, tomate, aproveitamento de resíduos, produção
Colaboradores: Juliana Martins de Mesquita Matos, Lilian Gomes da Silva Rocha
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Estudo cinético e de equilíbrio do processo de adsorção de cor de efluentes têxteis.
Alessandra Pinto Soares
Unidade Acadêmica: Instituto de Química
Instituição: UnB
Orientador (a): ANDRESSA REGINA VASQUES MENDONÇA
Introdução: Indústrias têxteis geram uma quantidade considerável de efluentes constituídos de resíduos de corante, os quais devem ser
tratados antes da liberação. Para o tratamento desses efluentes, técnicas de adsorção utilizando lodos residuais como adsorventes já estão
sendo utilizadas. Tendo em vista esse cenário, o objetivo deste trabalho é utilizar adsorventes provenientes de lodos de estações de
tratamento de água e esgoto do Distrito Federal e estudar o comportamento cinético desses adsorventes, modelando as cinéticas por
modelos de pseudo-primeira ordem e pseudo-segunda ordem. Isotermas de adsorção também foram obtidas em diferentes temperaturas
e os modelos de Langmuir, Freundlich e Temkin foram ajustados aos dados experimentais para dessa forma obter os parâmetros que
descrevem a eficiência do processo de adsorção.
Metodologia: Os adsorventes utilizados foram obtidos mediante queima de lodos de ETA e ETE a 600°C em forno mufla, ativados
quimicamente com solução de ácido acético 1M. Após a etapa de ativação química, as amostras foram lavadas, filtradas e secas até peso
constante. Os ensaios cinéticos foram realizados a 25, 35 e 45°C, utilizando-se 1,0 g de lodo em 100 mL de solução 300 mg/L de corante
têxtil RR141, em pH de 3,8, agitado em agitador mecânico durante 210 min. Foram retiradas alíquotas em tempos pré-determinados e
após, as amostras foram centrifugadas. A leitura de absorbância foi realizada em um espectrofotômetro UV-Vis. Os ensaios de equilíbrio
foram realizados em 25, 35 e 45°C, utilizando 1,0 g de lodo para 100 mL de solução corante em concentrações de 2000, 1000, 700, 500,
300, 200 e 100 mg/L em pH de 3,8. O sistema foi agitado durante 210 min. Alíquotas foram retiradas ao início e no final do processo de
equilíbrio as quais também passaram por leitura de absorbância.
Resultados: O modelo cinético de pseudo-segunda-ordem representou bem o comportamento cinético dos lodos em estudo. Com o
adsorvente proveniente de lodo ETA, a remoção de corante foi de 100%, enquanto que para o ETE foi de 99,3% de corante para ensaios
cinéticos conduzidos a 25°C. Ajustes forneceram uma capacidade de remoção de 31,6 mg/g de adsorvente ETA e 27,7 mg/g para o ETE. O
melhor ajuste dos dados foi ao modelo de Freundlich, o qual assume que a superfície do adsorvente é heterogênea, de modo que a
adsorção pode se dar em multicamadas. Além disso, notou-se também, o efeito da temperatura. A capacidade máxima de adsorção a 25°C
foi de 49,3 mg/g para ETA e 37,9 mg/g para ETE, valores que caíram, respectivamente, para 39,8 mg/g e 31,2 mg/g quando a temperatura
foi de 45°C. Além disso, todos os ajustes revelaram que o processo de adsorção é, de fato, favorável e têm bom desemprenho como
adsorvente de corante.
Conclusão: Ambos os adsorventes possuem alto potencial de remoção de cor, podendo ser aplicados à remoção de corantes de efluentes
têxteis. Os dados obtidos mostram a viabilidade do uso dos adsorventes e apresentam dados em relação a este processo de adsorção que
incentivam avançar em pesquisas sobre esses materiais, investigando diferentes condições de operação, bem como avaliando o processo
com diferentes corantes e presença de compostos provindos do processo de beneficiamento têxtil.
Palavras-Chave: lodos, adsorventes, corante têxtil, modelos cinéticos, isotermas de adsorção.
Colaboradores: LDPQ - Laboratório de Desenvolvimento de Processos Químicos (IQ-UnB. LMC - Laboratório de Materiais e Combustíveis
(IQ - UnB.
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Potencial Germinativo de sementes nativas a serem usadas em plantios de restauração em Unidades de
Conservação
Alessandro Goncalves Moreira
Unidade Acadêmica: Departamento de Ecologia
Instituição: UnB
Orientador (a): ISABEL BELLONI SCHMIDT
Introdução: Informações quanto a germinação de sementes nativas do Cerrado são escassas. Tal fato, aliado a eficiência de espécies
exóticas em produzir sementes e colonizar novos áreas, dificulta tomada de decisões para restauração de áreas degradadas no Cerrado.
Reconhecimento de técnicas que possibilitem coleta eficiente de sementes nativas viáveis, avaliação de germinação em ambiente
controlado a fim de se obter informação quanto a germinabilidade e teste de viabilidade de sementes, possibilitando, além de verificar
viabilidade, possível dormência, auxiliam na seleção de espécies que possivelmente vão germinar e se estabelecer um área destinada a
restauração. Neste âmbito, este trabalho foi feito a fim de se obter informações quanto a germinação e o beneficiamento de 35 espécies
de plantas nativas do Cerrado e, ao final do teste de germinação, foram feitos teste de germinação nas sementes das espécies
remanescentes, verificando dormência tegumentar em certas espécies.
Metodologia: As sementes foram coletadas em fragmentos de Cerrado no DF ou nas proximidades do PNCV no estado de Goiás. Foram
coletadas 35 espécies, classificadas quanto ao seu hábito (arbóreo, herbáceo e gramínea) para análise de dados. Os lotes de sementes
passaram por beneficiamento a fim de separar diversos materiais (folhas, galhos, sementes inviáveis, ...) das sementes viáveis, separando
amostras em lotes com certa quantidade para plantio, totalizando 27200 sementes. Estas foram plantadas em casa de vegetação para
monitoramento de germinação semanal durante 3 meses. Ao final de todo o processo, as sementes não germinadas foram retiradas,
escarificadas, embebidas em água por 24 horas e usadas para teste de viabilidade com Cloreto de 2,3,5-trifenil-2H-tetrazolio, que detecta
respiração do embrião por mudança de coloração. Os dados coletados foram analisados por meio de planilha do excel e utilizados para
elaboração de gráficos e tabelas.
Resultados: As espécies arbóreas apresentaram maior percentual, com 33 % (691 sementes germinando). A espécie arbórea que
apresentou o maior percentual foi Astronium fraxinifolium, com 93 % de germinação. As arbustivas apresentaram percentual de
germinação de 17 %, com Anacardium humile tendo 32% de germinação. As herbáceas e gramíneas apresentaram percentuais de
germinação baixo, apesar da maior quantidade de sementes utilizadas em relação a arbóreas, com 10% e 5% respectivamente, porém
estas possuem maior velocidade de germinação, com Schyzachirium sanguineum tendo 5,82 sementes/dia. As sementes retiradas para
teste de tetrazólio foram das espécies Tachigali aurea (n=11), Senna alata (n=70) e Hymenaea stigonocarpa (n=8). Senna alata teve todas as
sementes germinadas durante a embebição, com 100% de viabilidade, Hymenaea stigonocarpa teve 37,5% e Tachigali aurea 100%.
Conclusão: Apesar de espécies arbóreas terem demonstrado maior potencial de germinação, estas, como arbustivas, herbáceas e
gramíneas, tiveram muitas espécies com potencial de germinação < 50%. Isto mostra que tais espécies têm pouca probabilidade de, de
fato, colonizar e sobreviver em uma dada área sob condições semelhantes. As espécies que apresentaram velocidade de germinação > 1
são indicadas para plantios em períodos de estabilidade no tempo, evitando passar por períodos de estiagem curtos comum em períodos
de início de estação chuvosa e, possivelmente, tendo maior estabelecimento em uma área. Para as espécies que passaram por teste com
tetrazólio, Senna alata apresentou dormência tegumentar, ou seja, necessita de escarificação para entrada de água antes de uso em
plantios de restauração. Como Tachigali aurea, apesar da alta viabilidade, apresentou germinabilidade intermediaria, não necessitando
tratamento antes de plantio em área.
Palavras-Chave: Germinação, Cerrado, Viabilidade, Sementes, tetrazólio, Beneficiamento
Colaboradores: Alba Orli de Cordeiro, Ana Beatriz PEixoto dos Santos,Fabiana Silva de Sousa, Alexandre Bonesso Sampaio, Daniel Vieira
Mascia, Isabel Belloni Schmidt, Keiko Fueta Pellizzaro e Samuel Montenegro.
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Escola de Medicina
Alexandra Lordes Saliba
Unidade Acadêmica: Medicina - Doenças Infecciosas
Instituição: UCB
Orientador (a): Vitor Laerte Pinto Junior
Introdução: A criptococose, é uma micose sistêmica com porta de entrada inalatória, de evolução subaguda ou crônica, potencialmente
fatal e de natureza cosmopolita e predominantemente oportunista, causada pelas leveduras capsuladas do complexo Cryptococcus
neoformans. A doença ocorre após a inalação de propágulos ambientais e a primo-infecção é caracterizada por manifestações pulmonares
inespecíficas e de caráter regressivo que podem se reativar em focos secundários, com predileção pelo SNC. A manifestação clínica mais
frequente é a meningoencefalite. O quadro clínico em imunocomprometidos é normalmente sintomático ocorrendo principalmente
vômitos, meningismo, déficits focais, convulsões, e hipertensão intracraniana. O objetivo deste estudo foi avaliar as características clínicas
e laboratoriais de 90 pacientes portadores de AIDS e com meningoencefalite criptocócica atendidos em um hospital de referência no Rio
de Janeiro.
Metodologia: Foi realizado um estudo descritivo e retrospectivo das alterações liquóricas de com exame liquórico de 90 pacientes com
AIDS e diagnóstico de meningoencefalite por C. neoformans. Foram incluídos no estudo todos os exames liquóricos de pacientes entre 20
e 65 anos HIV positivos com diagnóstico meningoencefalite criptocócica com confirmação diagnóstica pelo exame da tinta da China e/ou
cultura em meio de ágar Sabouraud. Foram avaliados os líquidos cefalorraquidianos dos pacientes do estudo, adotando-se como padrão de
normalidade a celularidade de até 5 células, com predomínio de mononuclear, glicose 40 mg/Dl e proteína 20 mg/Dl. As variáveis foram
inseridas e analisadas em banco de dados elaborado no SPSS 19.0. Para esse estudo foram acessados as bases de dados de laboratório de
análises clínicas, sem a utilização de dados nominais.
Resultados: Foram incluídos 90 pacientes com faixa etária de 21 a 62 anos. Dos pacientes, 82,2% eram do sexo masculino e 17,8% do sexo
feminino com intervalo. Cerca de 95% dos casos apresentaram sintomas, sendo que pouco mais da metade tiveram sintomas precoces, em
menos de 2 semanas após a data de infecção. A febre foi o sintoma mais prevalente, estando presente em 87,4% dos pacientes, seguido de
cefaleia, náuseas e vômitos e rigidez de nuca. Crises convulsivas ocorreram em 10,3% dos pacientes, e 19% deles apresentaram sinais de
hipertensão intra-craniana (HIC). Parâmetros Liquóricos: Dos 67 pacientes que fizeram a punção lombar, 26,9% tiveram o exame com
aspecto normal, enquanto 73,1% apresentaram alteração no exame. Destes, 71,6% tiveram cultura positiva do líquor e 62,2%
apresentaram exame direto do líquor positivo. Em todos os exames alterados observou-se predomínio das células mononucleadas no
LCR.O líquor se apresentou límpido em 84,9% do total dos espécimes clínicos coletados, sendo apenas 15,1% das amostras de aspecto
turvo. As únicas cepas presentes na população avaliada eram identificadas como C. neoformans var. neoformans com 90% dos casos
relacionados à cepa A.
Conclusão: A análise dos LCR demonstrou que as alterações liquóricas na meningoencefalite criptococóccica são inespecíficas. Nos
pacientes com AIDS, o LCR geralmente apresenta baixo conteúdo celular, indicando pior prognóstico e mostrando a importância de se
considerar infecção fúngica mesmo com parâmetros citológicos do líquor normais, já que a resposta celular nestes casos é limitada. De
acordo com os dados analisados, a maior parcela dos pacientes avaliados não evoluiu com pleocitose, sendo que 65% dos pacientes
apresentava celularidade menor do que 10 células/mm3, com predominância das células mononucleares. Em relação ao nível de proteínas
no LCR, apenas um pouco mais da metade dos pacientes do estudo evidenciaram hiperproteinorraquia, com 42,6% dos pacientes
apresentando proteinorraquia de menos de 40. A hipoglicorraquia foi mais evidente, com 61,1% dos pacientes apresentando glicose menor
do que 50 no exame. A variedade isolada em todas as amostras foi a neoformans sorotipos A ou D.
Palavras-Chave: Meningite criptocócica, criptococose, infecções oportunistas, AIDS
Colaboradores:

50

Vol. 1

Efeito alelopático de extratos fenólicos de Pontederia parviflora em microalgas
Alexandra Martins Costa
Unidade Acadêmica: Curso de Ciências Biológicas
Instituição: UCB
Orientador (a): Melina Guimarães
Introdução: Lagoas em áreas de preservação do DF são bastante oligotróficas, porém essas áreas comportam uma alta diversidade de algas
perifíticas e de macrófitas. Imagina-se que macrófitas e perifíton disputem nutrientes e luz. Estudos sobre relações aleloquímicas
demonstram resultados divergentes sobre o efeito inibitório de macrófitas sobre o desenvolvimento do perifíton. Por vezes, relatam a
diminuição do crescimento das algas, e outras vezes, nenhum efeito negativo. Testes in vitro com extratos de Pontederia parviflora de um
reservatório do Córrego do Roncador, na reserva do IBGE (RECOR) demonstraram um efeito inibitório sobre o crescimento de
Scenedesmus ecornis, espécie de alga unicelular presente no perifíton e fitoplâncton da região. O presente trabalho teve como objetivo
dar continuidade a esse estudo, verificando o efeito de frações fenólicas de baixo e alto peso molecular de extratos de ramos jovens de P.
parviflora sobre os parâmetros fotossintéticos de três espécies de microalgas.
Metodologia: As frações fenólicas foram obtidas de ramos jovens de P. parviflora de um reservatório da RECOR (IBGE). O material foi
liofilizado, macerado e em seguida aquecido em água ou metanol na proporção de 1:20 para os testes de alelopatia e 1:50 para a
cromatografia em camada delgada. Após filtrada a solução metanólica foi concentrada em evaporador rotativo. A corrida cromatográfica
foi realizada em metanol 80%, sete padrões e o extrato de P. parviflora. A concentração de fenólicos totais foi medida pelo método de
Folin, em equivalentes de ácido gálico. A separação de moléculas de diferentes pesos foi feita por meio de diálise, em sacos com cutoff de
16.000D. Os testes de inibição alelopática foram feitos em três espécies de microalgas: S. ecornis, M. aeruginosa e Cryptomonas sp.
Extratos aquosos em diferentes concentrações foram adicionados à cultura de algas e a fluorescência da clorofila foi medida após 2h, 7h e
27 horas de exposição, com um fluorômetro de pulso modulado.
Resultados: A cromatografia em camada delgada não foi capaz de distinguir os compostos presentes nos extratos de P. parviflora. Os rfs da
corrida da amostra não corresponderam a nenhum dos padrões utilizados. S. ecornis, quando testado quanto ao efeito dos extratos de P.
parviflora ou meio de cultivo de M. panniformis não diferiu do controle em nenhum dos parâmetros de fluorescência da clorofila (YII,
Y(NO), Y(NPQ), Fv/Fm e ETRm , independentemente do tratamento e concentração do extrato. Houve sim uma ligeira tendência de
aumento da ETRm na presença dos extratos. Cryptomonas sp., testada apenas com extrato bruto de P. parviflora, apresentou Y(II) menor e
Y(NO) maior do que o controle. Não foi possível medir a fluorescência de M. aeruginosa pela falta de emissão de sinal.
Conclusão: Esse trabalho foi realizado visando simular as condições no ecossistema, em que aleloquímicos exsudados pelas macrófitas
aquáticas pudessem interferir no desenvolvimento de microalgas. Os resultados aqui encontrados diferem dos encontrados na maioria dos
trabalhos da literatura, já que os tratamentos não diferiram dos controles. Esse resultado pode decorrer da baixa concentração de extratos
adicionados. Sabe-se que as microcistinas exsudadas na água podem inibir o crescimento e desenvolvimento de microalgas. O teste com o
meio de cultura em que cultivamos M. panniformis, que produzem microcistinas, porém, não induziu qualquer efeito diferenciado em S.
ecornis. Cryptomonas sp. mostrou um efeito diferenciado, que pode ter sido devido a alta concentração de extrato aplicado, maior que nos
anteriores, ou pela ausência de parede celular, que pode lhe causar maior vulnerabilidade aos extratos.
Palavras-Chave: Alelopatia, fluorescência, Pontederia parviflora
Colaboradores: Priscilla Fernandes do Nascimento
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A identidade profissional do regente/professor: prática e saberes profissionais
Alexandre Alves Pelicarto Arsenio
Unidade Acadêmica: Departamento de Música
Instituição: UnB
Orientador (a): MARIA CRISTINA DE CARVALHO CASCELLI DE AZEVEDO
Introdução: O Departamento de Música da Universidade de Brasília (MUS/UnB) forma instrumentistas, compositores e regentes, nos
cursos de bacharelado e professores de música nos cursos de licenciatura. A proximidade curricular entre os cursos possibilita o trânsito
entre eles e qualifica uma dupla formação. No caso dos regentes/professores, seu perfil e atuação profissional configuram uma identidade
individual e coletiva que é relevante para entender o papel da dupla formação na sua profissão. Nesse sentido, esta pesquisa visa conhecer
o perfil profissional de professores de música que atuam como regentes no Distrito Federal, sua formação e inserção profissional.
Especificamente, pretende-se: descrever a trajetória de formação e atuação do egresso dos cursos de Licenciatura em Música ou Regência
que atuam como regente/professor, investigar como se deu sua inserção no mercado de trabalho, e investigar a percepção dos egressos
sobre a inter-relação entre a profissão regente e professor de música.
Metodologia: Os objetivos desta pesquisa apontam para o desenvolvimento de um estudo qualiquantitativo (BAUER, GASKELL, 2002). A
coleta de dados foi realizada com questionários de perguntas fechadas e escala Likert para egressos regentes/professores. A seleção dos
participantes foi feita por amostragem de conveniência e intencional (LANKSHEAR, KNOBEL, 2008), ou seja, foram contatados grupos de email do Google Groups (Regência Coral e Turma de Arranjo) e profissionais convidados. O questionário foi elaborado pelo Google Doc,
encaminhado via e-mail para os egressos e os resultados tabulados pelo aplicativo. Os não respondentes foram contatados por telefone e
suas respostas inseridas no formulário. Para avaliar a coerência e pertinência das perguntas foi realizado teste piloto. As entrevistas,
registradas em áudio visual, foram realizadas com dois professores de regência do MUS/UnB para conhecer o histórico do curso.
Resultados: A pesquisa está em fase de recebimento das respostas do questionário e contato por telefone com participantes considerados
relevantes para a pesquisa. Durante o desenvolvimento da pesquisa, algumas dificuldades foram encontradas que atrasaram a coleta de
dados, como seleção da amostra via lista de egressos do Departamento de Música e pré-teste de aplicação do questionário. O questionário
abordou as seguintes categorias prévias: dados pessoais, perfil acadêmico, atuação profissional, inserção no mercado de trabalho, e interrelação entre a profissão regente e professor. Os resultados do questionário piloto implicaram na reestruturação de algumas questões e
apontaram a pertinência do instrumento para responder os objetivos da pesquisa. Devido à reestruturação do questionário, as respostas
do teste piloto não foram interpretadas.
Conclusão: Os conceitos de identidade profissional (DUBAR, 1997) e de saberes profissional (TARDIF, 2000) orientam a interpretação dos
dados coletados. Para Dubar, a identidade profissional é um produto de diferentes socializações, que envolve uma dimensão pessoal e
social. Nesse sentido, a formação e atuação profissional são fundamentais na constituição de identidade(s). O curso de Regência, apesar de
ter como foco a regência coral e instrumental, se preocupa com a formação pedagógico-musical dos graduandos. A atuação do regente
ocorre hoje no ambiente escolar, empresas, instituições não governamentais, instituições religiosas, hospitais, escolas de música,
instituições públicas e privadas. Nesses espaços, o regente é um educador musical e sua identidade se mescla com a de professor de
música. Destaca-se ainda na identidade do regente/professor, a formação em regência desenvolvida por alunos de Licenciatura que visam
atuar como regente coral e/ou instrumental.
Palavras-Chave: Identidade profissional, egressos, professor de música, regente, regente/professor, inserção profissional.
Colaboradores: Lisette Jung Loiola
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Algoritmos de Locomoção de Robôs Apodais em ambientes Acidentados e Escorregadios
Alexandre Correia Mesquita de Oliveira
Unidade Acadêmica: Departamento de Ciência da Computação
Instituição: UnB
Orientador (a): DIANNE MAGALHÃES VIANA
Introdução: Na robótica modular reconfigurável os robôs são constituídos por módulos, que são unidades autônomas que podem ser
conectadas criando-se novas estruturas e, assim, novas funções de modo a se adaptarem às condições de um ambiente. Por isso, eles são
versáteis em locais com muitos obstáculos e de difícil acesso e usados em operações de resgate e de inspeção de tubulações. A
configuração do robô modular objeto deste trabalho é apodal, assemelhando-se a uma cobra. Esta escolha se deve a flexibilidade para
operar em ambientes acidentados e escorregadios e ao baixo custo, em função da simplicidade e menor número de módulos para realizar
o movimento. O trabalho tem como foco a simulação e análise da locomoção do protótipo ErekoBot Sigma Lily, um robô apodal de oito
módulos, por meio do programa de simulação de robôs V-Rep.
Metodologia: Inicialmente é realizado o estudo do movimento serpentoidal com base nas equações cinemáticas, modelo contínuo e do
modelo discreto. Também é realizado o estudo das funções do simulador V-Rep para compreender a melhor forma de representar a
movimentação do robô apodal e proceder as simulações. Com base do tutorial disponibilizado no site oficial do V-Rep é estudado um
modelo de um robô com motor e sensores dentro da interface do programa e estudada a linguagem de programação Lua usada nos scripts
para executar as simulações. Após o aprendizado acerca do V-Rep, o modelo do robô modular apodal objeto deste trabalho é preparado
no V-Rep. Em seguida, os algoritmos de locomoção de cada módulo são elaborados de modo a permitir a simulação de três tipos de
locomoção que são: pitch-pitch, yaw-yaw e pitch-yaw. Por fim, os resultados das simulações são analisados avaliando-se os parâmetros
relacionados à cinemática e à dinâmica do movimento e comparando-os com dados da literatura.
Resultados: O modelo do robô modular apodal foi montado com oito módulos e cada um deles contém um script com algoritmos em
linguagem Lua. Há seis parâmetros que influenciam no deslocamento de um robô apodal: o ângulo das juntas em relação ao solo, o ângulo
das juntas vizinhas, o número de módulos, o comprimento entre a base e a junta de um módulo, o comprimento total de um módulo e o
número de ondulações. A análise desses parâmetros permite definir as condições mais adequadas para realização do movimento em cada
configuração. A movimentação de tipo pitch-pitch permite que o robô apodal se locomova com ondulações verticais no plano cartesiano
xy. No caso do yaw-yaw, as ondulações de deslocamento são horizontais no mesmo plano. Por fim, o pitch-yaw é a combinação entre os
tipos anteriores, ou seja, o robô apodal se desloca com ondulações diagonais.
Conclusão: Com as simulações efetuadas, é possível verificar que o ângulo das juntas em relação ao solo define a amplitude da onda da
locomoção do robô apodal e o ângulo das juntas vizinhas determina o posicionamento dos módulos a cada ciclo de deslocamento. Além
disso, o número total de módulos, o comprimento total e o comprimento entre a base e a junta de um módulo interferem o desempenho
das ondulações do robô. Dessa forma, a quantidade de ondulações desejadas para esse robô deve ser adequada com respeito à sua forma
construtiva. Apesar de serem bastante versáteis em ambientes acidentados e escorregadios, os robôs modulares apodais são limitados no
quesito da quantidade de módulos e do comprimento dos módulos. Isso se deve ao fato de que, para uma ondulação a ser bem
representada, é necessário ter oito módulos no mínimo.
Palavras-Chave: Robótica modular, simulação apodal, V-REP, robô-cobra.
Colaboradores: Matheus Montenegro Nunes, profa. Carla Koike.

53

Vol. 1

Um Código de Ética para o Ator: Região Sul + Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo e Professores
do CEN
Alexandre da Silva Batista
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). Neste artigo, considero como a ética do ator impacta diretamente na criação em coletivo. Alem
disso, a partir de um questionário respondido por alunos-atores, analiso qual a visão que os mesmos têm sobre a ética profissional do ator
e seu impacto na criação em coletivo. Considerando as necessidades específicas da profissão de Ator, que ainda não possui um Código de
Ética oficial no Brasil, dialogo com autores que utilizam parâmetros éticos profissionais explícitos em suas práticas teatrais, e como essas
posturas afetam o desenvolvimento de suas criações no âmbito coletivo e individual. Levanto a importância de se debater sobre valores
éticos comuns à prática do ator e os benefícios da criação de uma cartilha ética no CEN, UnB.
Metodologia: Foram utilizados para esta pesquisa os seguintes referenciais teóricos: a conceituação de Ética de Adolfo Sanchez Vasquez,
princípios éticos de convivência propostos por Constantin Stanislavski, A Code of Ethics for Theatre Workers, da atriz estadunidense
Katheleen Freeman e do Actors Etiquette do Sindicato dos atores do EUA. Levantamos os tópicos mais pertinentes nestas referências, no
que tange à ética do ator, para a formulação de um questionário semi-estruturado que foi aplicado aos alunos-atores e professores-artistas
do Departamento de Artes Cênicas da Universidade de Brasília. Finalmente, analisamos as respostas dos alunos no que tange a como
pensam a respeito da ética do ator e o impacto da ética no coletivo.
Resultados: As respostas revelam que existem incongruências entre o que os alunos acreditam favorecer o ambiente destinado à criação e
o que vem ocorrendo dentro desse espaço. Algumas incongruências reveladas foram: os alunos acreditam que estabelecer regras favorece
um melhor desempenho na sala de ensaio, mas as médias obtidas nas avaliações do grau de respeito com regras e acordos estabelecidos
foram baixas, a maior média foi o grau de respeito com a platéia e a menor foi o respeito com os colegas de profissão. Mas o que a platéia
presencia do trabalho de um grupo é um período muito reduzido comparado às horas dedicadas aos ensaios com os parceiros, em uma
auto-análise, o item disponibilidade atingiu uma das médias mais altas, porém, uma porcentagem considerável dos alunos diz ter os seus
direitos, como colaboradores da criação, dificultados pelos próprios parceiros. Mesmo assim, os alunos acreditam que uma cartilha sobre a
conduta ética do ator deve ser incentivada pelo corpo docente do CEN.
Conclusão: Esta pesquisa revela que os alunos-atores refletem sobre a sua ética profissional, mas que há práticas incongruentes dentro do
ambiente destinado à criação que vêm comprometendo o desempenho dos mesmos. Os discentes mostram-se interessados em uma
abordagem mais explícita sobre a ética do ator dentro do departamento e acreditam que uma cartilha sobre a conduta ética do ator deve
ser incentivada pelo corpo docente da instituição. Uma profissão pode se enobrecer ou ser desmoralizada através da quebra de princípios
éticos de um profissional. Sendo assim, o interesse que os alunos têm na criação de uma cartilha sobre a conduta ética do ator reforça
como a cartilha pode vir como um auxílio na convivência entre os membros do departamento e, possivelmente, refletir positivamente para
a profissão de ator. Essa abordagem mais explícita poderá proporcionar um ganho nas esferas individual, coletiva, acadêmica e profissional
no campo das Artes Cênicas, e em particular no CEN, UnB.
Palavras-Chave: ética, teatro, ética do teatro, código de ética, ética no coletivo
Colaboradores: Larissa Cristina Chaves de Souza Martins
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RES PUBLICA E DITADURA NA TRANSIÇÃO DA REPÚBLICA ROMANA PARA O IMPÉRIO
Alexandre Graziani
Unidade Acadêmica: Direito/História Político-Jurídica da Roma Antiga/Educação
Instituição: UniCEUB
Orientador (a): Henrique Simon
Introdução: O objeto desta pesquisa consiste nas concepções de Res Publica e de ditadura durante a transição da República romana para o
Império. Sob a forma de uma pesquisa-síntese, abrange paralelamente o caminho da política durante o período de transição de um
governo republicano para um poder autocrático em Roma. Considera-se, portanto, características do corpo institucional que regia a
República, as facetas do poder ditatorial, e as influências dos dois grandes personagens nessa transição: Júlio César, um ditador, e Octávio
Augusto, o primeiro imperador.
Metodologia: A metodologia da pesquisa desdobra-se da coleta de informações de livros sobre a história de Roma, sobre o Direito
Romano, e sobre os sistemas políticos da antiguidade. Além do levantamento bibliográfico, há usufruto de trabalhos relacionados, e há,
outrossim, a utilização de textos online reconhecidos no meio acadêmico. A pesquisa desenvolveu-se inicialmente com a coleta massiva de
dados para a produção de base teórico-estrutural do assunto objetivado, a seguir com o desenvolvimento dos tópicos e conteúdo escrito.
Do objetivo principal, cuja base encontra-se na análise da Res Publica e ditadura nos governos de Augusto e César e na exposição das
consequentes transformações político-constitucionais romanas, derivam objetivos específicos: descrever a nova situação encarada pela
República com a ascensão de César ao poder e o contexto histórico; determinar como se deu o uso da ditadura de César e a centralização
gradual do poder que contribuíram para as transformações no sistema político da época; e caracterizar as mudanças da concepção de Res
Publica com o advento do principado de Octávio Augusto.
Resultados: Resulta-se, desta pesquisa-síntese, uma análise esmiuçada, oriunda de diversos pontos de vista, acerca desses dois conceitos
contemporâneos no contexto da antiguidade, num período de grande instabilidade política. Expõe-se a contextualização da política à
época, a República Romana a caminho da monarquia com efeitos da ditadura, os meios necessários utilizados por Júlio César e Octávio
Augusto para a consolidação desse poder autocrático, e o destino das instituições republicanas.
Conclusão: Dado o caráter compilatório do trabalho, a conclusão manifesta-se nos resultados obtidos.
Palavras-Chave: Palavras-Chave: Res publica romana. Ditadura. Júlio César. Augusto. Roma. História de Roma. Política na antiguidade.
Constituição. República. Forma de governo. Autocracia. Democracia. Império. Príncipe. Legalidade formal. Lex.
Colaboradores: Além do autor, Alexandre Graziani, e do professor orientador, Dr. Henrique Simon, não houve participação de terceiros sob
forma de colaboradores.
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Variação da glicemia em sujeitos diabéticos submetidos ao exercício físico em um programa de
educação em saúde
Alexandre Lima de Araujo Ribeiro
Unidade Acadêmica: Faculdade de Educação Física
Instituição: UnB
Orientador (a): JANE DULLIUS
Introdução: A educação em saúde é base do tratamento em doenças crônicas metabólicas. Exercícios físicos regulares são de suma
importância na parte terapêutica desses distúrbios, pois auxiliam na redução da resistência à insulina, no controle glicêmico, pressórico e
lipidêmico, na regulação do peso corporal, no fortalecimento dos sistemas cardiovascular, respiratório e imunológico, na melhora das
condições gerais de saúde e bem-estar do indivíduo. Portanto, objetiva-se avaliar alterações da glicemia aguda e crônica decorrentes da
prática de exercícios físicos por portadores de Diabetes Mellitus (DM), participantes em programa supervisionado.
Metodologia: De um total de 101 sujeitos participantes em 2012 e 2013, foram coletados dados a partir de fichas de registro. Foram
comparados os valores de glicemias iniciais e finais de 7 sujeitos DM2 (idade média 65 anos) que alcançaram 12 presenças em cada um de
4 semestres consecutivos (2012-2013).
Resultados: houve uma redução média (aguda) nos níveis glicêmicos de 24% entre a glicemia mensurada antes do exercício e 25 minutos
após o seu término. Cronicamente observou-se redução da glicemia entre o início e final de cada semestre, e elevação dos valores no
período de destreino (férias).
Conclusão: a prática de exercícios físico durante longo período de intervenção gera alterações agudas, com uma redução dos níveis
glicêmicos do indivíduo logo após o exercício, e crônicas, comparando os valores glicêmicos ao longo do início e término de cada semestre.
Conclui-se ainda que o exercício traz uma série de benefícios que os fármacos não possuem. Por fim, pode-se observar a importância do
exercício em grupo.
Palavras-Chave: Diabetes, Exercício fisico, Glicemia, Programa
Colaboradores: Francielly Martins Prado, Tais Gollo
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Biologia da lagarta da cartucho do milho em plantas fertilizadas com fosfito
Alexandre Pinto Ferreira de Almeida Faria
Unidade Acadêmica: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária
Instituição: UnB
Orientador (a): CRISTINA SCHETINO BASTOS
Introdução: O milho doce é uma hortaliça que, apesar de ter herdado grande parte do conhecimento relativo ao manejo de pragas do
milho comum, ainda carece de muitas informações adaptadas às peculiaridades do seu cultivo. Uma das pragas-chave da cultura é a
lagarta do cartucho do milho que desfolha as plantas causando prejuízo significativo. Mesmo existindo várias medidas disponíveis para o
seu controle no milho convencional, o mesmo não ocorre no milho doce. Os fertilizantes foliares conhecidos como fosfito de potássio
possuem reconhecida ação sobre patógenos e artrópodes podendo causar toxidade crônica e/ou aguda e atuando como indutores
sistêmicos de resistência. Não existem relatos anteriores de estudos da ação desses compostos sobre a lagarta-do-cartucho do milho. Logo,
esse trabalho objetivou investigar a ação do fosfito de potássio na biologia da lagarta-do-cartucho do milho, em bioensaios com discos
foliares.
Metodologia: Os tratamentos corresponderam às soluções de fosfito de potássio (00-40-20) nas concentrações de zero, 2 L/ha, 4 L/ha e 6
L/ha, sendo dispostos no delineamento inteiramente casualizado com 10 repetições. Plantas de milho doce foram cultivadas em vasos de 5
L de capacidade preenchidos com substratos, sendo mantidas duas plantas por vaso. Placas de Petri de 90 mm contendo solução de ágar
no fundo receberam retângulos foliares de 5 x 6 cm, previamente imersos nas soluções sob teste e secos à temperatura ambiente. Em
seguida, uma lagarta neonata proveniente de criação massal foi depositada sobre a área foliar. As lagartas foram acompanhadas
diariamente quanto à mudança de instar através da troca de pele, bem como procedeu-se à substituição da área foliar. Decorridos 10 d da
instalação do ensaio as lagartas foram pesadas. Os dados de duração de cada instar e duração total da fase larval até o 4º. instar foram
submetidos à ANOVA seguido de teste Tukey a p<0,05.
Resultados: Mesmo não tendo sido detectadas diferenças significativas em relação à duração de cada instar larval (do primeiro ao quarto
instar larval) da lagarta-do-cartucho do milho, peso aos 10 dias e duração total do período larval do 1º. ao 4º. ínstar, houve variação nessas
características. O 1º. instar larval apresentou duração de 3,3, 3,2 e 3,0 d para os tratamentos controle, 2 L/ha e 4 e 6 por ha,
respectivamente, o 2º., 3º. e 4º. ínstares larvais apresentaram duração de 5,1, 5,2, 5,0 e 4,75 d, 7,7, 8,0, 9,0 e 8,37 d e 9,62, 9,83, 9,75 e
8,00 d para os tratamentos controle, 2, 4 e 6 L/ha, respectivamente. A duração total do período larval do 1º. ao 4º. instar foi de 23,80,
21,50, 20,90 e 17,89 d, para os tratamentos controle, 2, 4 e 6 L/ha, respectivamente. O peso de lagartas aos 10 dias foi de 0,024, 0,022,
0,021 e 0,029 g para os tratamentos controle, 2, 4 e 6 L/ha, respectivamente.
Conclusão: Tendo em vista todos os resultados obtidos em comparação à testemunha, o tratamento que resultou simultaneamente, no
aumento da duração de algumas das fases biológicas, bem como produziu indivíduos mais leves, foi o correspondente à 2 L /ha. O aumento
do tempo requerido para completar cada um dos estádios e o estágio larval, bem como a redução do peso corporal são características
indicativas de desfavorecimento da praga. Desta forma a dose equivalente à 2 L de fosfito de potássio /ha deve ser enfocada quando
empregada para o manejo da praga.
Palavras-Chave:
Colaboradores: Heyder Monteiro Lopes, Cícero Célio de Figueiredo, Jaqueliny Freire Maia, Andrea Aparecida Santos Oliveira, Sanderson
Melo Brito, Yann Schmidt Krieger Teichmann
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Avaliação da adesão ao tratamento antirretroviral em portadores de DST/AIDS em um serviço de
referência de Brasília/DF
Alexandre Severino da Silva
Unidade Acadêmica: 0
Instituição: UDF
Orientador (a): Mirna Poliana Furtado de Oliveira
Introdução: Os medicamentos antirretrovirais são acompanhados de diversas reações adversas que comprometem a adesão ao
tratamento e, por conseguinte, o controle da evolução da doença.
Para que se obtenha sucesso terapêutico sustentado, caracterizado pela detecção dos níveis plasmáticos da carga viral, reconstituição
imunológica e ausência de sintomatologia, faz-se necessária uma taxa de adesão acima de 95%, uma vez que níveis inferiores estão
relacionados à presença de multiplicação viral e surgimento de mutações, induzindo a resistência e consequente falência terapêutica.
E imprescindível que o farmacêutico faça o acompanhamento do uso e dos eventos adversos, em especial os de maior incidência, a fim de
prestar informações sobre sua ocorrência e seu manejo garantindo assim, adesão à terapia farmacológica.

Metodologia: Pesquisa epidemiológica, observacional, descritiva, transversal, quali-quantitativa realizada com portadores de DST/AIDS
usuários da Farmácia da Unidade Mista de Saúde da Asa Sul (Hospital-Dia) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.
Os dados foram coletados por meio de um questionário semi-estruturado aplicado em entrevistas individuais no Hospital Dia. A adesão
será avaliada pelo “Cuestionario para la Evaluación de la Adhesión al Tratamiento Antiretroviral”, instrumento validado no Brasil por Remor
et al. (2007).
Foram incluídos na pesquisa 50 usuários maiores de 18 anos que aceitaram participar voluntariamente da pesquisa. O protocolo de
pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (Parecer 837.950 em
19/10/2014).

Resultados: A amostra foi constituída por homens em sua maioria (64%) na faixa etária de 30-34 anos (22%), homossexuais (52%), solteiros
(56%), com mais de oito anos de escolaridade (70%) e renda média mensal de R$ 1,710,00. Entre os participantes, 30% (n=15) são jovens
entre 15 e 29 anos de idade. 86% da amostra não possui plano de saúde sendo usuária do SUS em totalidade. Os medicamentos mais
utilizados foram o esquema tríplice Lamivudina + Efavirenz + Tenofovir (300/600/300 mg) seguido por Lamivudina + Tenofovir (300/300
mg).
Avaliação da adesão ao tratamento antirretroviral (TARV) mostrou que 44% (n=22) dos pacientes deixaram de tomar os medicamentos na
maioria das vezes, 26% (n=13) deixou de tomar após sentir-se melhor, 98% sentiu-se mal alguma vez após tomar os medicamentos e 58%
(n=29) deixou de tomar alguma vez por sentir-se triste e/ou deprimido.
78% (n=39) dos pacientes relatam que apresentam problemas para tomar seus medicamentos na hora correta e 56% (n=28) dizem
encontrar uma dificuldade regular para aderir ao TARV. Os principais motivos foram as reações adversas a medicamentos (RAM) (41%),
desânimo (23%) e dificuldade para conciliar com a rotina (29%). 7% relataram uso de álcool ou outras drogas que interferem no TARV.

Conclusão: Resultados mostram a dificuldade que os usuários de TARV apresentam para aderir ao esquema terapêutico evidenciado os
múltiplos fatores que interferem no processo de uso de medicamentos nesses pacientes. Na amostra, as RAM e a dificuldade para conciliar
o uso de medicamentos com a rotina (administrações repetidas ao longo do dia e vergonha em tomar na frente dos outros) foram os mais
significativos.
Assim, conclui-se que é necessária avaliação e acompanhamento do uso desses medicamentos por um profissional com visão e formação
clínica. Nesse contexto, evidencia-se a importância do farmacêutico clínico e da Atenção Farmacêutica como estratégia para melhorar a
adesão à terapia farmacológica, permitir melhor controle da doença e, por conseguinte, melhor qualidade de vida aos portadores.
Palavras-Chave: AIDS; HIV; Uso de Medicamentos; Farmacoterapia; Adesão; TARV
Colaboradores: Pacientes e funcionários da Farmácia do Hospital Dia de Brasília.
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Rádio Web como estratégia de Ouvidoria em saúde: Comunicação e Participação Social
Alexandre Soares de Barros
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 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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Mapas conceituais sobre serviços ecossistêmicos de zonas ripárias do bioma Cerrado
Alice Amorim Teles
Unidade Acadêmica: Departamento de Ecologia
Instituição: UnB
Orientador (a): CARLOS HIROO SAITO
Introdução: As matas ripárias são áreas de preservação permanente que apresentam grande importância na manutenção e fornecimento
dos serviços ambientais. Todavia, mesmo sendo importantíssima para a manutenção da produção agrícola, as áreas das matas ripárias têm
sido historicamente degradadas pela ação antrópica. Diante disso, o projeto ECOVALORAÇÃO estuda os serviços ecológicos
desempenhados pelas zonas ripárias, afim de quantificá-los e valorá-los e é divido em oito planos de ação. Muitos desses planos são
executados simultaneamente por diferentes pesquisadores de diferentes áreas, surgindo então uma grande dificuldade em obter uma
visão em conjunto do todo do projeto. Para articular a comunicação entre os resultados obtidos e permitir maior interação entre eles, foi
proposta a construção de um modelo conceitual dos processos ecológicos por meio de mapas conceituais, evidenciando os serviços
ecossistêmicos providos pela mata ripária.
Metodologia: Mapas conceituais são compostos por conceitos, normalmente dentro de caixas, e de relações entre os conceitos, indicadas
por linhas com frases de ligação. Pela facilidade de apreensão do conjunto de relações, favorecem a comunicação dos especialistas com
leigos, assim como a comunicação entre os próprios especialistas, isolados em suas especialidades. A elaboração do mapa foi feita no
software CMAP-tools a partir de conceitos identificados junto aos responsáveis dos demais projetos integrantes do macroprojeto
ECOVALORAÇÃO. Para estruturar o mapa dividiu-se tematicamente os conceitos de cada plano de ação e, posteriormente, foram
designadas diferentes cores para esses conceitos, possibilitando diferencia-los daqueles de demais planos de ação. Com o auxílio dos
relatórios das pesquisas realizadas em campo, conhecimentos da literatura e informações recolhidas junto aos pesquisadores em um
simpósio interno, conectou-se os conceitos, evidenciando as relações entre cada subprojeto.
Resultados: Após quase um ano de trabalho e com auxílio de diversos pesquisadores, foi elaborada uma versão preliminar para validação
do mapa conceitual do projeto ECOVALORAÇÃO. O mapa explicita os conceitos ecológicos envolvidos na conservação das matas ripárias e
os serviços ambientais prestados por ela. Além disso, é possível visualizar com maior clareza a integração entres os subprojetos (planos de
ação) do macroprojeto ECOVALORAÇÃO. O mapa, que representa uma figura de grafos, contem 176 palavras-conceito diferentes e 117
tipologias de frases de ligação, que conformam 161 proposições (2 palavras-conceito diferentes articuladas entre si por uma frase de
ligação).
Conclusão: O trabalho exigiu que seus colaboradores aprofundassem seus conhecimentos acerca das zonas ripárias e que desenvolvessem
habilidade de síntese para transcrever o conteúdo dos relatórios das pesquisas dos projetos no mapa conceitual. A forma resumida e direta
das informações encontradas no mapa possibilita melhor entendimento e visão holística do macroprojeto, mostrando os principais
conceitos do projeto e os serviços ecossistêmicos por eles gerados. Além disso, uma das mais importantes conquistas do mapa conceitual
para o macroprojeto foi possibilitar a integração entre os diferentes subprojetos deste, ligando-os e evidenciando os serviços que esses
proporcionam para o ecossistema. O produto final da pesquisa, o mapa conceitual do macroprojeto ECOVALORAÇÃO, é enriquecedor e
permite melhor desenvolvimento do projeto, já que possibilita aos pesquisadores agregarem resultados de outros subprojetos dos quais
antes não eram capazes de perceber a influência sob seus próprios.
Palavras-Chave: Mapa Conceitual, ECOVALORAÇÃO, zonas ripárias, matas ripárias, serviços ecossistêmicos.
Colaboradores: Gabriela Zamignan, Simone Farias Fonseca, Sofia Araujo Zagallo
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Estudo da ocorrência da infecção por riquetsias em felinos silvestres do Distrito Federal e Goiás.
Alice Carvalho Freire Lima
Unidade Acadêmica: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária
Instituição: UnB
Orientador (a): GIANE REGINA PALUDO
Introdução: A ordem Rickettsiales compreende bactérias gram-negativas intracelulares obrigatórias, transmitidas durante o repasto
sanguíneo de seus vetores – os carrapatos. Ao contrário do que ocorre com os cães, acredita-se que as riquetsioses em felinos sejam
negligenciadas pelos clínicos, havendo poucas pesquisas sobre o acometimento dos mesmos por esses patógenos, principalmente felinos
silvestres. As doenças riquetsiais têm distribuição mundial e são endêmicas em regiões de clima tropical e temperado, como o Brasil, onde
a prevalência da doença é elevada. Dentro da ordem Rickettsiales, encontra-se a família Anaplasmataceae, a que pertencem os gêneros
Ehrlichia e Anaplasma. Muitas doenças em felinos ainda são descritas como idiopáticas, por conseguinte, o presente trabalho teve como
objetivo verificar a presença da infecção por Ehrlichia sp. e Anaplasma platys em felinos selvagens mantidos em cativeiro no Distrito
Federal por meio de PCR.
Metodologia: A partir da venopunção das veias cefálica ou jugular, foram obtidas 33 amostras de sangue de felinos silvestres, sendo 21
pertencentes à Fundação Jardim Zoológico de Brasília e 12 pertencentes ao NEX (No Extintion). As amostras foram acondicionadas em
tubos com e sem anticoagulante (EDTA). As amostras com EDTA foram utilizadas para hemograma e as amostras sem EDTA para
bioquímica sérica, o restante foi congelado para posterior extração do DNA. A extração do DNA foi realizada utilizando kits específicos, de
acordo com o protocolo do fabricante. A PCR detectava sequencias da região 16S rRNA do parasito e os oligonucleotídeos utilizados foram
o EHR16SD (5- GGT-ACC-YAC-AGA-AGA-AGT-CC-3) e EHR16SR (5-TAG-CAC-TCA-TCG-TTT-ACA-GC-3) para Erlichia sp. e os oligonucleotídeos
Platys (5’-GAT-TTT-TGT-CGT-AGC-TTG-CTA-TG-3’) e EHR16SR (5-TAG-CAC-TCA-TCG-TTT-ACA-GC-3) para Anaplasma platys.
Resultados: Dentre os animais analisados, 39,4% (13/33) foram positivos na PCR para detecção de Ehrlichia sp. e 3,0% (1/33) foram
positivos para Anaplasma platys, sendo esses animais 4 onças-pintadas, 2 jaguatiricas, 2 gatos-palheiros, 3 suçuaranas, 1 gato maracajá e 1
gato do mato, mostrando uma prevalência relativamente alta da infecção por Erlichia sp. na região do Distrito Federal e uma menor
prevalência de infecção por Anaplasma platys. Dos animais positivos que possuíam análise laboratorial, quatro apresentaram anemia, um
animal apresentou leucopenia e um trombocitopenia, mostrando certo grau de comprometimento sistêmico causado pela infecção. Na
avaliação bioquímica desses animais vários achados menores foram encontrados, dando-se ênfase a manifestação de altos níveis de Uréia,
por seis dos animais positivos, e altos níveis de Alanina Aminotransferase (ALT) em três animais positivos.
Conclusão: Com o presente trabalho pode-se concluir que infecções por agentes riquetsiais estão presentes entre os felinos mantidos em
cativeiros no Distrito Federal, ocasionando poucas alterações laboratoriais, facilitando a omissão quanto ao diagnóstico e tratamento
desses animais.
Palavras-Chave: Felideos selvagens, Diagnóstico, Ehrlichia sp., Anaplasma platys, Distrito federal e PCR
Colaboradores: Wanessa Aparecida Carlos da Silva, Giovana Adorni Mazzotti, Filipe Tavares Carneiro, Marcela Correa Scalon, Gabrielle
Bueno de Almeida Goncalves Amorim.
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Uso da respirometria para avaliação da cinética de consumo de matéria orgânica de lodo proveniente
do sistema de lodos ativados da ETE Brasília Norte
Alice Rocha Pereira
Unidade Acadêmica: Departamento de Engenharia Civil e Ambiental
Instituição: UnB
Orientador (a): ARIUSKA KARLA BARBOSA AMORIM
Introdução: A respirometria é uma técnica de acompanhamento de processos biológicos que se baseia no conceito de que, em um sistema
aeróbio, quanto maior a quantidade de CO2 produzido e de oxigênio consumido, maior a facilidade dos microrganismos em degradarem a
matéria orgânica presente no resíduo. O ensaio respirométrico em efluentes líquidos é uma ferramenta que pode ser utilizada para estimar
o tempo de estabilização da matéria, obtendo informações sobre as taxas de consumo e, também, possibilitar a detecção de possível
toxicidade. Dessa forma, o objetivo principal deste projeto de pesquisa foi determinar as taxas de remoção de matéria orgânica, por meio
de ensaios de respirometria, para amostras de biomassa imobilizada em PVA-GEL proveniente de um reator de leito móvel com biofilme
em escala piloto e tratando esgoto sanitário.
Metodologia: Os experimentos foram realizados no Laboratório de Análise de Água do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da
Universidade de Brasília com amostras do PVA-GEL provenientes do reator de leito móvel com biofilme tratando esgoto sanitário. Durante
os ensaios, que tiveram duração total de aproximadamente 300 minutos, foi avaliado, por meio dos perfis temporais as concentrações de
DQO medidas de acordo com metodologia descrita em APHA, 2005. Ao longo de todo o experimento foi feito controle da temperatura,
concentração de oxigênio dissolvido e pH. Foi utilizada água residuária sintética preparada de acordo com a composição proposta por Chen
et al. (1998), que apresenta os seguintes valores iniciais: DQO igual a 360mg/L, TKN igual a 48mg/L, DBO igual a 240 mg/L e COT igual a 150
mg/L. Inicialmente a água residuária sintética foi aerada e em seguida foram inoculadas 300 mL de pérolas de PVA-Gel.
Resultados: Os experimentos foram realizados utilizando biomassa imobilizada retirada dos tanques 1 e 2. O PVA Gel do tanque 1, tanque
de desnitrificação, foi submetido às mesmas condições a que o PVA-Gel do tanque 2, tanque de nitrificação, a fim de avaliar a capacidade
da biomassa submetida a condições anóxicas, na oxidação da matéria orgânica. No experimento 1 o valor médio de pH foi de 7,2 unidades.
A concentração média de oxigênio dissolvido foi de 4,1 mg/L, enquanto o valor médio da temperatura foi de 31,7oC. No experimento 2
valor médio de pH foi de 7,2, a concentração média de oxigênio dissolvido foi de 3,9 mg/L e o valor médio da temperatura foi de 28,1oC.
No experimento 1, a concentração inicial de DQO foi de 381mg/L e ao final de 5,5 horas foi de 169mg/L, no experimento 2, a concentração
inicial de DQO foi de 358 e ao final de 4 horas foi de 166mg/L resultando em eficiências de 52% e 54%, após 240 minutos nos experimentos
1 e 2, respectivamente.
Conclusão: Os resultados obtidos para as eficiências de remoção de matéria orgânica (medida como DQO) nos ensaios respirométricos,
52% e 54%, após 240 minutos nos experimentos 1 e 2, respectivamente, indicaram baixa taxa de utilização da matéria orgânica. Esse fato
pode estar relacionado com a baixa transferência de oxigênio dissolvido no interior do biofilme do PVA Gel. A partir do estabelecimento
desta metodologia ela poderá ser incorporada ao monitoramento periódico de estações de tratamento de águas residuárias resultar em
ferramenta útil para prever o comportamento dos sistemas em situações de sobrecarga ou cargas tóxicas.
Palavras-Chave: Reator de Leito Móvel e Biofilme, respirometria, remoção de matéria orgânica.
Colaboradores: Ana Maria do Carmo Mota - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) Lenora Nunes Ludolf Gomes
- Professora do Departamento de Engenharia Ambiental e Recursos Hídricos.
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Politicas do idioma e a prática de ensino do português para imigrantes e refugiados do HJaiti, Paquistão
e Bangladesh no Distrito Federal
Alice Soares Pessoa
Unidade Acadêmica: Instituto de Letras
Instituição: UnB
Orientador (a): UMBERTO EUZÉBIO
Introdução: Nos últimos anos o Brasil tem recebido grande fluxo de imigrantes, refugiados e solicitantes de refúgio em particular, no caso
do Distrito Federal provenientes do Paquistão e de Bangladesh. Além deles, também chegam ao Brasil, haitianos, que após acordo entre os
governos, estão incluídos na condição de imigrantes. Os países em desenvolvimento passaram a ser uma opção, pois ao contrário dos
países desenvolvidos, têm suas economias mais estabilizadas e tendo ofertas de emprego, bem como as leis de imigração do país
intencionado como nova moradia. São populações não falantes da língua portuguesa que ao chegarem ao Brasil necessitam com urgência
aprender a língua como forma de sobrevivência e inserção no mercado de trabalho. Considerando que ensinar é também uma questão
política envolvendo diferentes atores o objetivo desse trabalho é levantar dados sobre a existência de políticas linguísticas e práticas
desenvolvidas para imigrantes e refugiados haitianos, paquistaneses e bengalis no DF.
Metodologia: Trata-se de uma pesquisa, documental descritiva e assim, buscamos informações em páginas oficiais de órgãos públicos
como MEC, Ministério da Justiça, especificamente no site do CONARE, ACNUR, Ministério do Trabalho e Emprego, Secretaria da Educação
do DF e Universidade de Brasília - UnB, obtenção de informações sobre entrada de solicitações de refúgio, as nacionalidades, para que
dessa forma se possa esclarecer, por meio de dados e estatísticas, a situação desse público a que se destina o estudo. Da mesma forma,
identificar a maneira com que o Brasil tem tratado o acolhimento e, especificamente, o ensino da língua portuguesa, para estrangeiros,
imigrantes ou refugiados em situação vulnerável. Essa investigação objetivou obter informações sobre ensino de português formal e não
formal para investigar quais as ações existentes, e quais entidades que conduzem esses trabalhos tanto na área de acolhimento como nas
práticas de ensino de que forma as instituições estão trabalhando a questão.
Resultados: Foram encontradas informações sobre práticas formais e não formais de ensino da Língua Portuguesa, sendo as formais
desenvolvidas pela UnB e pela Universidade Católica Brasília – UCB, enquanto que as não formais são feitas por voluntários, principalmente
instituições religiosas. A Universidade de Brasília possui dois projetos de extensão, sendo um atuante em Samambaia:
“Interdisciplinaridade no acolhimento e inserção de refugiados e imigrantes de Bangladesh e Paquistão a cultura brasileira e o português
do Brasil” e no Varjão “Interdisciplinaridade para o acolhimento e inserção de refugiados e imigrantes do Haiti a cultura brasileira e ao
idioma português”. O NEPPE – Núcleo de Ensino e Pesquisa em Português para Estrangeiros oferece cursos para iniciantes e nível
intermediário de português, totalmente gratuito, na modalidade acolhimento. Sobre as práticas de ensino não formal, pode-se citar um
projeto de voluntários do IMDH, é um curso de iniciativa popular de Samambaia chamado APOCE.
Conclusão: Como conclusão dessa pesquisa foi verificado não haver uma política oficial do Governo Federal ou Distrital para o ensino da
Língua Portuguesa específica para imigrantes e refugiados. As iniciativas existentes estão ligadas a projetos da UnB, desenvolvidos pelo
Decanato de Extensão e pelo Núcleo de Ensino e Pesquisa em Português para Estrangeiros e pela UCB. Existe ainda Celpe-Bras, iniciativa do
governo brasileiro, que consiste na aplicação da prova de proficiência em língua portuguesa, que tem como fim avaliar o candidato nível de
desempenho na língua portuguesa. Além desses órgãos existem as ações não formais desenvolvidas por voluntários ligados Às instituições
religiosas, em particular o Instituto de Migrações de Direitos Humanos – IMDH, que também participa em parceria com a UnB e UCB.
Dentre tantas necessidades dos imigrantes, é essencial a criação políticas voltadas para o ensino da Língua Portuguesa para esse segmento
como forma de inserção imediata no mercado de trabalho.
Palavras-Chave:
Colaboradores: Paula Pereira Rodrigues Eduardo Melo Rebouças
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Análise microbiológica de alfaces de cultura convencional e orgânica
Aline Bassetto Okamura
Unidade Acadêmica: Ciencias da Saúde/Microbiologia de alimentos
Instituição: UniCEUB
Orientador (a): Maria Claudia da Silva
Introdução: A alface (Lactuca sativa L.) é a principal salada consumida pela população. Hoje em dia, existem pelo menos quatro sistemas de
produção dessa hortaliça no país. O modelo convencional de agricultura investe principalmente no aumento de produtividade, diminuição
de diversidade de culturas e comercializar seus alimentos o mais barato possível, enquanto o sistema orgânico preocupa-se com a
importância da matéria orgânica para a manutenção da fertilidade do solo e para a nutrição das culturas plantadas, além do cuidado com a
preservação do meio ambiente. Um dos maiores questionamentos à agricultura orgânica é a possibilidade da contaminação microbiológica
causada pelo uso de adubos como o esterco. Porém, o uso de dejetos de animais também é comumente utilizado em culturas
convencionais. O principal fato é que esses produtos mal tratados podem ser uma fonte de contaminação para doenças transmitidas por
alimentos (DTA) em qualquer um desses sistemas de agricultura.
Metodologia: Tratou-se de um projeto experimental, o qual foi desenvolvido por meio da análise microbiológica de alfaces crespas de
cultura convencional e orgânica obtidas em dois supermercados da cidade de Brasília-DF. As coletas foram divididas em quatro analises no
período da chuva e quatro analises no período da seca. Em cada analise foram utilizadas quatro amostras de alfaces de cultura orgânica e
quatro alfaces de cultura convencional.
Foram pesquisados nas alfaces: Coliformes fecais, Salmonella sp, contagem de bolores e leveduras e bactérias aeróbias mesófilas. Para a
contagem de coliformes fecais foi utilizada a técnica do número mais provável e para as demais bactérias, bolores.
Resultados: Foram analisadas 62 amostras de alfaces, sendo 32 amostras de cultura orgânica e 30 de cultura convencional. Apesar de
todas as análises demonstrarem presença de coliformes fecais, todas apresentaram valores baixos.
Sobre a análise de bolores e leveduras nas amostras de alfaces, houveram altos valores tanto na chuva, variando de 7,6x10² a 2,0x10?
UFC/g, quanto na seca, variando de 6,8x10² a 3,5x10? UFC/g, e para culturas orgânicas e convencionais. Com relação às análises de
bactérias aeróbias mesófilas nas hortaliças, foram identificados os maiores valores na época de chuva tanto para culturas convencionais,
quanto para culturas orgânicas, variando de 1,25x10² a 3,5x10? UFC/g. Os menores valores de bactérias aeróbias mesófilas forma
encontrados na época de seca em ambas culturas, variando de 1,4x10 a 3,1x10³ UFC/g. Nos achados sobre Salmonella sp foram
identificadas seis (18,7%) amostras com valores positivos na época de chuva, sendo cinco (83,3%) de culturas orgânicas e uma de cultura
convencional. No período da seca foram encontradas duas amostras com presença de Salmonella sp sendo uma de cada cultura (50%).

Conclusão: Na presente pesquisa foram verificados baixos valores para coliformes fecais em ambas culturas e épocas. Também foi
observada a presença de bolores e leveduras em ambas épocas e culturas, o que poderia causar DTA´s por micotoxinas. Além disso, foram
vistos maiores valores de bactérias aeróbias mesófilas no período da chuva do que na seca, porém valores parecidos para ambas culturas,
o que pode demostrar níveis de deterioração das alfaces. Com relação a presença de Salmonella sp, foram identificadas maior
predominância nas culturas orgânicas, no período de chuva, o que é bastante preocupante, pois trata-se de um microrganismo com uma
alta carga virulenta. Dessa maneira, viu-se a importância dos processos de higienização correta, além do incentivo de treinamentos que
auxiliem os manipuladores nessa tarefa, afim de prevenir possíveis DTA´s e riscos de consumo de microrganismos impróprios para a saúde
humana.

Palavras-Chave: alface; orgânico; análise microbiológica.
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Teste Hiposmótico e coloração supravital como indicadores da congelabilidade do sêmen de Jumentos
da raça Pêga
Aline Batista Silva Teixeira
Unidade Acadêmica: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária
Instituição: UnB
Orientador (a): RODRIGO ARRUDA DE OLIVEIRA
Introdução: Atualmente, há mais de 32 mil animais registrados na Associação Brasileira de Criadores de Jumentos da raça Pêga. Com o
intuito de obter o melhoramento genético de espécies, são empregadas algumas técnicas como a refrigeração e a criopreservação de
espermatozoides. Entretanto, ainda é limitado o número de estudos com sêmen de asininos. Sendo assim, objetivou-se averiguar se o teste
hiposmótico e coloração supravital podem ser utilizados como indicadores da congelabilidade do sêmen desta raça
Metodologia: Para isto, foram realizadas duas colheitas de sêmen de 10 reprodutores asininos. O sêmen fresco foi avaliado com relação ao
volume, aspecto (cor e densidade), concentração, motilidade total, morfologia, viabilidade espermática (eosina-nigrosina) e integridade
funcional de membrana plasmática (teste hiposmótico). As análises pós-descongelamento foram cinética espermática computadorizada,
viabilidade espermática e integridade de membrana plasmática e acrossomal com uso de sondas fluorescentes e teste hiposmótico
Resultados: Houve baixa correlação de ambos os testes com as sondas fluorescentes (r=0,13). Houve correlação do hisposmótico com a
motilidade do sêmen fresco e pós-descongelamento (r=0,9).
Conclusão: Como a motilidade espermática é um dos parâmetros estabelecidos para avaliar o congelamento do sêmen ambos os testes
podem ser considerados indicadores de congelabilidade de espermatozoides de jumentos Pêga.
Palavras-Chave: criopreservação, Equus Asinus, espermatozoides, membrana plasmática
Colaboradores: Tatiana Almeida Pignataro, Mariana Leão Freitas, Heitor Castro Alves Teixeira, José de Oliveira Carvalho, Margot Alves
Nunes Dode e Ivo Pivato

65

Vol. 1

Síntese de novos Derivados do àcido Anacárdico Planejados como Agentes anti-Inflamatorios
Aline Gonçalves Arruda
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ciências da Saúde
Instituição: UnB
Orientador (a): LUIZ ANTONIO SOARES ROMEIRO
Introdução: As doenças inflamatórias (DI) constituem heterogêneo e complexo grupo de doenças, compreendendo desde as mais simples
– como as que acometem o sistema locomotor – até as mais complexas – como o câncer. As estratégias terapeuticas para as DIs envolvem
reguladores da atividade do fator de transcrição NFkB, inibidores TNF-a, inibidores proteossômicos e agonistas PPAR gama em face dos
elevados níveis de citocinas pró-inflamatórias. O ácido anacárdico, principal lipídeo fenólico no LCC natural, apresenta perfil inibitório
indireto sobre NFkB pela modulação de receptores PPAR (PPARa e PPARg) e inibição de histonas acetiltransferases (p300, PCAF). Utilizando
a mistura de ácidos anacárdicos insaturados como produto de partida, descrevemos neste estudo a síntese de novos derivados deste
produto natural visando à compreensão das características moleculares relevantes ao planejamento racional de novos agentes
terapêuticos moduladores do fator de transcrição NFkB.
Metodologia: A mistura de ácidos anacárdicos, extraída do LCC natural com Ca(OH)2 (70%), foi transformada em mistura de 2metóxiesteres insaturados por meio da reação com MeI/K2CO3 (95%) e submetida à reação de ozonólise seguida de redução do ozonídeo
secundário com NaBH4 ao álcool LDT74 (85%) ou convertida ao derivado saturado LDT28 (70%) por hidrogenação catalítica. LDT74 foi
submetido a oxidações sucessivas com PCC/DCM e reagente de Jones ao ácido carboxílico LDT394 (55%). Hidrólise do LDT74 com tBuOK/DMSO forneceu o derivado LDT110 (90%). LDT74 foi ainda transformado em seu respectivo mesilato LDT74Ms (85%). Os derivados
LDT74Ms e LDT28 foram reduzidos com LiAlH4, sob refluxo, aos álcoois LDT75 (75%) e AGA1 (70%). LDT75 foi oxidado com PCC ao aldeído
LDT199 (85%) e este submetido à condensação de Doebner para obtenção do derivado cinâmico LDT387 (68%). AGA1 foi oxidado com
Jones ao ácido correspondente AGA2 (70%).
Resultados: As metodologias sintéticas mostraram-se eficazes para a obtenção dos derivados do ácido anacárdico com rendimentos que
variaram de 55% a 95%. Os compostos com manutenção da cadeia pentadecila (LDT28, LDT75, LDT199, LDT387) foram originados a partir
da hidrogenação catalítica da mistura de ésteres anacárdicos insaturada. Por sua vez, a clivagem oxidativa pelo ozônio levou aos derivados
funcionalizados ao final da cadeia octila como álcool (LDT74 e LDT110), mesilato (LDT74Ms), ou ácido (LDT394). A redução do mesilato
LDT74Ms com LiAlH4 levou aos derivados saturados com oito carbonos (AGA1 e AGA2). Todos os derivados e intermediários foram
identificados e caracterizados por espectroscopia no IV e RMN de ¹³C e ¹H. A avaliação frente às HATs identificou o derivado LDT387 como
inibidor p300 (IC50 43 micromolar) e GNC5 (15 micromolar), reforçando as contribuições do grupo ácido e da cadeia pentadecila
hidrofóbica.
Conclusão: Os derivados foram obtidos em rendimentos satisfatórios que variaram de 55% a 95%, demonstrando eficiência da
metodologia sintética e de purificação adotadas. A avaliação farmacológica in vitro frente às enzimas p300 e GCN5 para os derivados
pentadecila permitiu identificar a subunidade carboxila como farmacofórica. Avaliação do perfil NF-kB para os derivados-alvo bem como
estudos in vivo para estabelecimento de relações estrutura-atividade compreendem as perspectivas deste trabalho.
Palavras-Chave: Doenças inflamatórias, NFkB, LCC, Ácido anacárdico
Colaboradores: Priscilla S. Alves (PG), Fellipe José G. Queiroz (PG) e Andressa S. Oliveira (PG)
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Zoneamento de risco de incêndios florestais no Distrito Federal.
Aline Marcimiano de Lima
Unidade Acadêmica: Departamento de Engenharia Florestal
Instituição: UnB
Orientador (a): ERALDO APARECIDO TRONDOLI MATRICARDI
Introdução: O Zoneamento de Risco de Incêndios Florestais do presente estudo foi elaborado a partir de variáveis que influenciam a
ocorrência e propagação do fogo em áreas rurais, incluindo os diferentes usos e coberturas da terra e variações de relevo (altitude,
declividade e orientação das encostas) e de localização (distância das estradas e dos centros urbanos). Os resultados desta pesquisa
podem contribuir para o planejamento e a tomada de decisão para a prevenção e controle de incêndios florestais no Distrito Federal. A
redução dos incêndios florestais contribuirá para a melhor proteção da biodiversidade e da qualidade ambiental no Cerrado.
Metodologia: A área de estudo envolveu todo o Distrito FEderal. O primeiro passo da metodologia incluiu a elaboração de mapas com a
classificação de risco para as variáveis de uso do solo, distância de estradas, distância de centros urbanos, altitude, declividade e orientação
das encostas. Adicionalmente, foi utilizado o modelo digital de elevação TOPODATA. Na sequência, foram atribuídos pesos para cada
variável de risco de ocorrência e propagação de incêndios florestais com base no traba¬lho desenvolvido por Batista et al. (2002),
conforme apresentado na equação abaixo: RISCO = 0,15*DV + 0,25*DC + 0,2US + 0,2DE+0,05*AT+0,1*AZ onde: DV = coeficiente de risco
segundo a declividade DC = coeficiente de risco segundo distância de centros urbanos US = coeficiente de risco segundo o uso do solo DE =
coeficiente de risco segundo distância de estradas AT= coeficiente de risco segundo a altitude AZ= coeficiente de risco segundo ao azimute
(orientação da encosta)
Resultados: Os resultados indicam que os principais fatores que podem causar incêndios florestais no Distrito Federal estão relacionados
ao tipo de uso da terra e a alta densidade de estradas. A distância dos centros urbanos, altitude e a orientação às encostas foram
consideradas como fatores secundários. E, por último, as condições de declividade parecem não ser o fator decisivo para a ocorrência do
fogo na área de estudo. Como resultado final do Zoneamento de Risco de Incêndios Florestais, observou-se que pelo menos 70% do
território do Distrito Federal apresenta classe de alto a extremo risco de ocorrência e propagação do fogo. Aproximadamente 15% do
território apresenta risco extremo. Tais áreas devem ser o principal objeto de estratégias de prevenção e combate aos incêndios durante o
período seco de cada ano na área de estudo.
Conclusão: A definição de zonas de risco de ocorrência e propagação de incêndios florestais para o Distrito Federal apresentou uma
aparente boa consistência com os fatores físico-bióticos locais. Contudo, testes mais robustos deverão ser feitos para validar a presente
proposta de zonas. O zoneamento de risco dos incêndios florestais pode então contribuir para o melhor entendimento espacial de eventos
do fogo, com destaque as áreas protegidas e seus entornos. Com isso, será possível a melhor definição e otimização das estratégias de
prevenção e combate ao fogo por parte das instituições responsáveis.
Palavras-Chave: Geoprocessamento, incêndios florestais, zoneamento de risco, Cerrado, Distrito Federal.
Colaboradores: Fabrício de Assis Leal, Eraldo A. T. Matricardi
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MODIFICAÇÕES TECNOLÓGICAS EM COBERTURAS PARA GALPÕES AVÍCOLAS
Aline Mares Santos Lepesqueur
Unidade Acadêmica: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária
Instituição: UnB
Orientador (a): SAMUEL MARTIN
Introdução: Em países como o Brasil, localizados em regiões de clima tropical e subtropical, as condições climáticas se caracterizam por
valores elevados de temperatura e umidade relativa do ar. Instalações adequadas e seu manejo correto em muito contribuem para que os
animais possam expressar seu máximo desempenho produtivo. A utilização de modelos reduzidos para avaliar diferentes materiais de
cobertura tem sido um importante aliado na escolha dos melhores materiais. Santos et al. (2005), ao avaliar o ambiente térmico no interior
de modelos avícolas, com ventilação natural e artificial de coberturas feitas com telhas cerâmicas, concluíram que as coberturas com
câmara de ventilação artificial e natural proporcionaram melhores ambientes térmicos. Assim também observaram Ferreira Junior et al.
(2009), fazendo o uso de telhas de amianto. Esta pesquisa teve como objetivo avaliar os índices de conforto térmico, em modelos
reduzidos de galpões agrícolas com o uso de diferentes materiais de cobertura.
Metodologia: O experimento foi conduzido na FAL/UnB, de 9 a 17 de junho de 2015. Foram utilizados 3 modelos de galpões avícolas (em
escala reduzida), baseados no tamanho de galpões comerciais, fazendo-se uso de cobertura de telha cerâmica (CE), telha de fibrocimento
minionda pintada com tinta acrílica branca (FCP), e telha de fibrocimento minionda (FC). Os dados foram coletados entre 10 e 16 horas,
com intervalo de uma hora (7 leituras por dia), com o uso de registradores de temperatura e umidade relativa do ar (automáticos), para a
temperatura do bulbo seco (Tbs), umidade relativa do ar (UR) e temperatura do globo negro (Tgn. A velocidade do vento (vv) foi calculada
a partir da correção da altura do dado coletado junto a estação meteorológica. Calculou-se o índice de temperatura de globo negro e
umidade (ITGU) e da carga térmica radiante (CTR). Utilizou-se o delineamento blocos casualizados (DBC) em que os tratamentos foram
dispostos em parcela subdividida com nove repetições (dias de medição).
Resultados: Em relação ao ITGU, dada a interação significativa entre os fatores (coberturas e horários de medição), observou-se que para
os 3 tipos de coberturas testadas e para os horários entre 13 e 16 horas, os valores obtidos foram os mais elevados e que estes não
diferenciaram estatisticamente entre si. Por sua vez, ao se analisar a média geral entre as 3 coberturas, observa-se que a cobertura FCP
apresentou a menor média, além de diferir das demais. Já quanto a CTR, dada a interação significativa entre os dois fatores, observou-se
que para a cobertura CE os maiores valores foram observados nos horários entre 13 e 16 horas, e que estes não diferem entre si. Já para a
cobertura FCP, os maiores valores observados foram as 16 horas. Quanto a cobertura FC, os maiores valores foram observados as 14 e 16
horas. Por sua vez, ao se analisar a média geral para cada cobertura, observa-se que a FCP obteve a menor média, além de diferenciar-se
estatisticamente da CE e da FC.
Conclusão: Conclui-se que a telha de fibrocimento pintada com tinta acrílica branca apresentou melhores resultados para ITGU e CTR,
propiciando melhores condições de conforto para as aves, dentro das condições em que foram realizadas este estudo.
Palavras-Chave: Ambiência, Material de cobertura, Conforto animal.
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Fatores associados aos hábitos alimentares e sedentarismo em idosos obesos residentes em CeilândiaDF
Álisson César Cardoso de Freitas
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade da Ceilândia
Instituição: UnB
Orientador (a): MARINA MORATO STIVAL
Introdução: a prevalência da obesidade vem aumentando rapidamente e se tornado um problema de saúde pública. A Organização
Mundial da Saúde caracteriza obesidade como acumulo anormal de gordura no organismo que pode ocasionar comprometimento da
saúde. Em idosos é considerada uma desordem complexa e multifatorial que está associada ao ganho de peso vinculado a fatores que
diminuem a taxa de metabolismo, em consequência da perda de massa muscular, diminuição da prática de atividade física e aumento do
consumo de alimentos calóricos. Alguns fatores são relacionados à obesidade em idosos: tabagismo, etilismo, estilo de vida, doenças,
alterações hormonais e fatores genéticos, destacando-se sedentarismo e alimentação inadequada. Sabe-se que a mudança no estilo de
vida é importante para prevenir ocorrência de doenças crônicas não transmissíveis. O objetivo deste trabalho foi identificar os fatores
associados aos hábitos alimentares e ao sedentarismo em idosos com obesidade residentes em Ceilândia-DF.
Metodologia: Estudo transversal realizado com 206 idosos que atenderam aos critérios de inclusão: ter idade mínima de 60 anos, ser
residente no setor de localização do centro de saúde e aceitar participar da pesquisa assinando o TCLE. A amostragem foi por
conglomerados, e as casas das 11 quadras ímpares foram visitadas. No primeiro contato foi aplicado o Inquérito Domiciliar do Projeto
SABE com adaptações, que teve o objetivo de investigar os hábitos alimentares e a prática de atividade física. Foram visitadas as casas de
265 idosos e destes 259 responderam ao instrumento. Foram excluídos 6 idosos. Foi realizado um agendamento de consulta para avaliação
do estado nutricional e da composição corporal. O idoso foi informado do preparo necessário para realizar a avaliação. Os 259 idosos
foram atendidos individualmente e avaliados quanto a Antropometria e Impedância Bioelétrica. A análise estatística foi realizada pelo SPSS
20.0. Esta pesquisa foi aprovada pelo CEP da SES/DF nº 451/10.
Resultados: Dos 206 idosos, 59,2% mulheres, 35,9% com idade entre 60 a 65 anos, 41,3% de 1 a 4 anos de estudo, 55,8% casados, 51,5%
com renda média de 1 a 2 salários mínimos, 63,6% aposentados, 83,0% não eram tabagistas, 66,0% não etilistas e 93,2 % eram
sedentários. Idosos homens apresentaram-se maiores índices de sedentarismo (97,6%, p=0,031). Idosos com 1 a 2 salários mínimos eram
mais sedentários do que aqueles com maiores rendas (97,2%, p=0,002). Idosos tabagistas apresentaram maiores índices de sedentarismo
(94,3%, p=<0,000). 19,4% afirmaram fazer dieta, 66,0% consomem frutas adequadamente, 59,2% verduras, 85,9% feijão e 67,5% leite. A
mulher se alimenta melhor, o sexo influenciou significativamente o consumo de verduras (p=0,009). Foi observada uma associada positiva
entre anos de estudo e o consumo de frutas (p=0,041) e verduras (p=0,006). Idosos divorciados e solteiros relataram fazer mais dieta
(p=0,046) e consumirem mais frutas (p=0,043) do que os casados.
Conclusão: O estudo conclui que é de suma importância manter-se ampliados os estudos acerca dos fatores relacionados ao sedentarismo
e hábitos alimentares na população idosa, uma vez que seus achados poderão influenciar diretamente no direcionamento, intervenção e
aplicação de políticas públicas, a fim de melhorar a qualidade de vida, hábitos alimentares e estimular a prática de atividade física de
acordo com a realidade socioeconômica e vivência de cada um. Conhecer tal realidade também é importante para o mapeamento dos
serviços de saúde de acordo com as necessidades e prioridades da área de abrangência, servindo assim para o norteamento e execução de
uma atenção a saúde integral e de qualidade.
Palavras-Chave: Idoso. Obesidade. Sedentarismo. Hábitos alimentares.
Colaboradores: Luciano Ramos de Lima FCE/UnB Silvana Schwerz Funghetto FCE/UnB
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Descrição do processo de desenvolvimento de uma tecnologia que instrumentaliza as Classificações
Internacionais para descrever estados de saúde individual e populacional
Alisson Rodrigues Lisboa
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade da Ceilândia
Instituição: UnB
Orientador (a): WAGNER RODRIGUES MARTINS
Introdução: A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) e a Classificação Internacional de Doenças (CID)
são ferramentas propostas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) com o intuito de universalizar a linguagem no âmbito da saúde,
respeitando suas respectivas finalidades para as quais foram criadas. Como forma de instrumentalizá-las para descrever estados de saúde,
a literatura aponta alguns métodos de aplicação, mas não de forma informatizada, o que possibilitaria uma forma mais amigável e com
maior acesso de seus componentes, sendo utilizadas em um sistema de informação. Para o desenvolvimento dessa tecnologia, é
imprescindível o trabalho interdisciplinar e uma comunicação eficiente entre a equipe.
Metodologia: Trata-se de um delineamento de estudo longitudinal do tipo descritivo e exploratório para desenvolvimento tecnológico,
incluindo abordagens qualitativas de observação e análise de conteúdo e discurso coletivo a partir das reuniões feitas. Ao longo de 8
meses, foram feitos 29 encontros, com tempo de duração em média de 1h40min, com discussões pertinentes em relação ao processo de
criação e desenvolvimento de tal recurso.
Resultados: Dentro dos encontros realizados, foi estabelecida uma estratégia de trabalho que facilitou a comunicação entre os
profissionais da área da saúde e os programadores da ciência da computação, de forma que eles, ainda que de diferentes áreas,
conseguiram se comunicar eficientemente para a produção de uma tecnologia, mesmo em se tratando de linguagens tão distintas. Foram
discutidos trabalhos relacionados ao tema central e que serviram de base para a equipe de programadores. A forma de trabalho funcionou
por demanda por programação, que em cada reunião era discutida, explicada e passada aos programadores o que seria programado
durante a semana, tendo também a apresentação do que foi feito na última reunião e, assim, um acompanhamento conjunto durante todo
o processo.
Conclusão: A partir dos resultados apresentados, foi observada a importância de se estabelecer um método de trabalho efetivo e eficaz
com objetivos e papeis definidos de acordo com cada área, conseguindo abordar a mesma linguagem, apesar de áreas tão distintas, tendo
como produto final um sistema de informação.
Palavras-Chave:
Colaboradores: Paulo Henrique Barbosa, Emerson Fachin-Martins Faculdade de Ceilândia
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Avaliação da atividade antioxidante de plantas e fitoderivados do Cerrado
Allan da Silva Martins
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ciências da Saúde
Instituição: UnB
Orientador (a): SILVIA RIBEIRO DE SOUZA
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Relação entre aspectos morfológicos e a densidade de macrófagos no adenoma pleomórfico de
glândulas salivares.
Alline Carvalho de Souza
Unidade Acadêmica: Faculdade de Medicina
Instituição: UnB
Orientador (a): ELIZA CARLA BARROSO DUARTE VERISSIMO
Introdução: Os tumores de glândulas salivares correspondem a aproximadamente de 3% das neoplasias de cabeça e pescoço. Eles
constituem entidades complexas devido a sua diversidade histológica resultante da variação celular dispostas em padrões diferenciados.
Nesse grupo, Adenoma Pleomórfico (AP) e Carcinoma Mucoepidermóide (CME) são as neoplasias benigna e maligna, respectivamente,
mais comuns. O sistema imune está envolvido na neoplasia como uma vigilância imunulógica (reconhecimento e destruição do tumor) e
também como potencializadora. Tal aspecto é observado no modo de ação do macrófago, fagócitos da imunidade inata e adquirida, que
na forma M1 destroem as células tumorais e na forma M2 contribuem para a sua progressão. Este trabalho tem por objetivo avaliar e
comparar a distribuição dos macrófagos no adenoma pleomórfico e no carcinoma mucoepidermoide.
Metodologia: Os casos de CME e AP foram corados pela técnica da Hematoxilina Eosina e tiveram diagnóstico confirmado por dois
patologistas. A expressão de macrófagos foi avaliada por imunoistoquímica utilizando o Polymer Detection Kit (da Biocare Medical). O
material incluído em parafina foi desparafinizado e hidratado e os cortes foram incubados com a proteína bloqueadora e na sequência com
anticorpo primário anti CD-68 por 18 horas. Posteriormente, os cortes foram incubados com o Mach 4 Probe e HRP Polymer. Após
revelação foi realizada a contra-coloração com hematoxilina, a lâmina foi montada em lamínula com resina e analisada por microscopia
óptica.
Resultados: Foram estudadas 21 casos de CME, das quais 35% eram do sexo masculino (idade média de 33 anos) e 65% eram do sexo
feminino (idade média de 40 anos). Quanto ao AP obtivemos 23 amostras das quais 65,2% eram do sexo feminino (idade média de 45
anos) e 34,7% eram do sexo masculino (idade média de 29 anos).Realizando a comparação entre a densidade de macrófagos CD 68
positivos no adenoma pleomórfico e no carcinoma mucoepidermóide, foi possível observar que a diferença entre os valores foi
estatisticamente significativa (p<0,05), demonstrando uma maior densidade de macrófagos no tumor maligno em relação ao tumor
benigno.
Conclusão: O macrófago é um fagócito que, via imunidade inata e adaptativa, atua tanto fagocitando células quanto liberando citocinas e
outros metabólitos que são capazes de destruir o tumor. Não está completamente esclarecido o modo como os macrófagos são ativados
no contexto das neoplasias humanas, mas possíveis mecanismos incluem reconhecimento direto de alguns antígenos de superfície das
células tumorais e pelo INF-? produzido pelas células T específicas para tumor. A maior densidade de macrófagos na neoplasia maligna em
relação à benigna permite aventar a hipótese de que a primeira possua maior imunogenicidade de modo a ativar mais células da resposta
imune contra o tumor. Porém, faz-se necessário observar qual perfil de macrófagos, M1 clássico ou M2 pró-tumoral, está sendo ativado
para que possamos inferir os efeitos clínicos de tal achado.
Palavras-Chave: Adenoma pleomórfico, Carcinoma mucoepidermoide, Macrófagos em Neoplasias de glândulas salivares.
Colaboradores: Rafael Cardoso Ramos Bringel, Gabriela Mota do Carmo, Maria Rúbia Nunes Celles, João Pedro Leite Pereira, Sávia Moura
Trindade Viana.
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Alelopatia em Vernonia aurea – potencial para a restauração ecológica
Allyne Vanessa Barreto Gomes
Unidade Acadêmica: Departamento de Ecologia
Instituição: UnB
Orientador (a): ISABEL BELLONI SCHMIDT
Introdução: A restauração ecológica visa reconstituir o ambiente degradado, de forma que o torne mais próximo possível do seu estado
original. Este plano de trabalho está inserido em um projeto em conjunto entre UnB e ICMBio, que pretende desenvolver técnicas para a
restauração de áreas de Cerrado especialmente em Unidades de conservação. Nestes experimentos a espécie Vernonia aurea Mart. ex DC.
(Asteraceae) tem demonstrado grande sucesso de estabelecimento e cobertura do solo. O que pode indicar propriedades alelopáticas, de
interferir no desenvolvimento de outras plantas, beneficiando ou prejudicando por meio da liberação de substâncias da radícula,
volatilização, lixiviação dos tecidos e também pela decomposição microbiana de seus resíduos. O objetivo deste trabalho é verificar o
potencial alelopático de Vernonia aurea sobre a germinação de sementes, alongamento de radícula e parte aérea em espécies modelo de
germinação rápida e bem conhecida, e com alta sensibilidade a aleloquímicos.
Metodologia: Investigamos o possível efeito alelopático do extrato aquoso de raiz de Vernonia aurea Mart. (Asteraceae) na germinação e
no crescimento inicial de 4 espécies cultivadas: Solanum lycopersicum (tomate), Raphanus sativus (rabanete), Lactuca sativa (alface) e
Sorghum bicolor (sorgo). O extrato foi obtido por meio de infusão de raízes trituradas, e filtrado a vácuo nas concentrações de 10%, 5%,
2,5% e 1,25% além do controle com água destilada. As sementes foram plantadas em copos plásticos contendo solo natural e autoclavado
10 repetições, com 2 sementes/copo para cada tratamento e dispostas em sala de crescimento a 25 º C e 12 horas de fotoperíodo. Em
cada copo foi utilizado 14ml de extrato, de acordo com a capacidade de campo do solo. As plântulas germinadas foram medidas (parte
aérea e radicular) com paquímetro digital. Os resultados são comparados por análise de variância (ANOVA) entre tratamentos para cada
espécie e as médias comparadas pelo teste de Turkey.
Resultados: Na espécie S.Bicolor(sorgo) foi constatado um menor crescimento da radícula quanto mais concentrado o extrato em solo
natural, e de parte aérea e radicular em solo autoclavado. Já na espécie L.Sativa (alface) foi observado o efeito de maior crescimento,
exceto na parte aérea em solo autoclavado, a qual não apresentou diferenças significativas entre as concentrações. Raphanus sativus
(rabanete) apresentou crescimento significativo na concentração de 2,5%. Nos demais tratamentos não houve diferenças significativas
entre o controle (0%) e as outras concentrações. Na germinação da alface em solo natural na concentração de 2,5% houve interferência,
apenas 50% das sementes germinaram, enquanto que no controle 90 % germinaram. No tomate em solo natural na concentração de 10%
germinaram 40%, enquanto que no controle 85% germinaram. Os demais tratamentos não afetaram a germinação de forma significativa.
Conclusão: Os resultados do experimento indicam alelopatia, devido aos efeitos do extrato aquoso de raiz demonstrarem interferência nos
aspectos analisados. A influência do extrato apresentou-se de forma negativa na germinação e no crescimento inicial e também de forma
positiva no crescimento de algumas espécies. O crescimento das plantas-alvo foi mais afetado do que a germinação. Especialmente o sorgo
que é uma espécie monocotiledônea apresentou diminuição do crescimento. A alelopatia de plantas nativas tem grande potencial para
restauração ecológica, podendo auxiliar no controle de espécies exóticas invasoras em Unidades de conservação. Sendo assim mais
estudos são necessários para avaliarem os efeitos da Vernonia aurea na germinação e crescimento inicial de espécies exóticas invasoras e
também nas espécies nativas do Cerrado.
Palavras-Chave: Cerrado, extrato aquoso de raiz, Asteraceae.
Colaboradores: Karina Alacid Salles, Polliana Gomes Lopes, Sarah Christina de Oliveira Caldas, Isabel Belloni Schmidt
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Geoquímica dos Solos e Sedimentos da Várzea do Lago Grande De Curuaí, Pará, Brasil.
Altair Meirelles de Sousa Maia
Unidade Acadêmica: Instituto de Geociências
Instituição: UnB
Orientador (a): GERALDO RESENDE BOAVENTURA
Introdução: O Lago Grande Curuaí é um sistema formado por lagos interconectados que são alimentados pela mistura de águas do rio
amazonas e pela drenagem de terra firme. Os pulsos de inundação favorecem a reciclagem da matéria e a existência de vários habitats.
Esses ambientes têm importância na hidrologia local e na transferência dos sedimentos e elementos químicos para o oceano. Este estudo
analisou as características químicas e mineralógicas de sedimentos, materiais em suspensão (MES) e de solos, visando avaliar a origem dos
MES e impactos antrópicos nessa várzea. Foram coletadas amostras em quatro pontos da área para identificação das concentrações de
Carbono Orgânico Total e composição mineral por Difratometria de Raio X. A composição mineral identificou em todas as amostras o
quartzo e a caolinita, além de ilita e gibbsita. A maior parte dos sedimentos temporariamente armazenados na várzea tem proveniência do
rio Amazonas.
Metodologia: Foram coletadas, com o auxílio de trado, em trincheiras e com core sampler UWITEC, amostras de solo (15) e sedimentos
(05) representativos da região. Os solos foram caraterizados, os horizontes definidos e amostrados. Os sedimentos foram colhidos em 5
diferentes intervalos de profundidades: de 0 a 1, 1 a 2, 5 a 10 e 40 a 50 cm, em um ponto testemunho no lago Grande Curuaí. A coleta do
material em suspensão (MES) foi realizada por meio de filtragem sequencial em vários pontos da várzea e do rio Amazonas. A
concentração de Carbono Orgânico Total (TOC) foi determinada a partir da perda ao fogo por metodologia de De Vos et al. (2005). A
digestão das amostras de solos foi realizada seguindo um protocolo de múltiplos passos (H2O2, HNO3, HF, HCl), e as soluções analisadas
por ICP-AES.
Resultados: A mineralogia da maioria dos solos é constituída majoritariamente por quartzo na “fração total” e por caolinita e quartzo como
constituintes na fração argila, com exceção da amostra 32-IMP que apresenta gibbsita.A mineralogia está em acordo com as condições de
pedogênese com mineralogia típica de solos muito intemperizados na parte da terra firme, mas a presença de argilas (até dos tipos 2:1) na
parte alagada sugere a incorporação de material menos intemperizados. Os resultados da composição geoquímica dos solos estão em
acordo com a assembleia mineral e é possível observar a diminuição do total de carbono orgânico no solo com o aumento da
profundidade. A composição mineral dos sedimentos compreende quartzo, illita, caolinita e esmectita tanto na amostra total quanto na
fração argila.
Conclusão: As variações na composição mineralógica do sedimento em relação à profundidade em que se encontram, e do MES, em
relação à sua granulometria, evidenciam a ocorrência do processo de diagênese precoce pelo qual o material transportado na bacia
amazônica e, temporariamente residente na várzea, passa. Isso confirma a função das planícies de inundação com reatores químicos.O
método de filtragem sequencial da água da várzea para estudo da composição mineral do MES sobre filtros se mostrou válido, permitindo
que seja caracterizada a mineralogia em função da granulometria do MES. Os resultados preliminares mostram que os sedimentos colhidos
em água corrente e no fundo do lago possuem a mesma assembleia mineral, porém com variação de granulometria. Os resultados
sugerem que a maior parte dos sedimentos temporariamente armazenados na várzea tem como proveniência o rio Amazonas. Os
resultados sobre a mineralogia do MES e as alterações mineralógicas confirmam a função das planícies de inundação co
Palavras-Chave: Várzea de Curuaí, Mineralogia, Solo, Sedimentos, Bacia Amazônica.
Colaboradores: Álvaro X. FERREIRA (UnB e Laboratório Misto Internacional-Observatório das Mudanças Ambientais (LMI OCE), Eudes de O.
BOMFIM (UnB e LMI OCE), Valessa ARAÚJO (UnB), Edi M. GUIMARÃES1 (UnB), Marie-Paule BONNET (IRD, LMI OCE), Anne-Elisabeth
LAQUES (IRD, LMI OCE), Jérémie GARNIER (UnB e LMI OCE).
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O método realista na obra literária Vidas secas, de Graciliano Ramos
Altobeli Gonçalves de Jesus
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Determinação de parâmetros para criação de um banco de dados de imagens de estojos no calibre .38
SPL.
Alyson Jhones de Souza Andrade
Unidade Acadêmica: Departamento de Engenharia Mecânica
Instituição: UnB
Orientador (a): PALLOMA VIEIRA MUTERLLE
Introdução: Em crimes envolvendo uso de armas de fogo utiliza-se o Confronto Balístico com objetivo de relacionar elementos de munição
(estojos ou projéteis) coletados na cena do crime com a arma da qual partiram. O exame é realizado por peritos com uso de um
Microscópio Óptico comparador. A olho nu, é impossível identificar marcas que possam ligar um projétil ou cartucho a arma utilizada, mas
pelo microscópio, é possível ver marcas que são deixadas por uma arma específica, como uma “digital”. Um sistema eletrônico, que
digitaliza imagens de elementos de munição disparados, armazena-os e permite uma pré-seleção entre as amostras do banco de dados,
muito utilizado em diversos países e também pela Polícia Federal Brasileira, é o Sistema de Identificação Balística Evofinder. O presente
projeto de pesquisa propõe estudos que permitirão identificar a confiabilidade dos resultados apresentados pelo Sistema e estabelecer
parâmetros para coleta e inserção de padrões no banco de dados.
Metodologia: Utilizando armas de calibre 9mm e armas de calibre .38 SPL foram coletados padrões com diversos tipos de munição, e
criados bancos de dados de referência no EVOFINDER. No calibre .38 SPL foram criados sete banco de dados de estojos. No calibre 9mm
foram criados três banco de dados de estojos. Com cada arma foram coletados e digitalizados no sistema padrões. Os bancos de dados
foram duplicados por dois grupos: peritos com experiência em confronto balístico e técnicos (alunos de graduação) sem experiência, desta
forma estabelecendo-se qual a qualificação necessária ao usuário para inserir amostras quando da criação do banco de dados nacional.
Após os bancos de dados terem sido criados e terem sido efetuados testes, a efetividade do sistema será medida confrontando cada
amostra do banco de dados questionados contra os bancos de dados de padrões.
Resultados: Com os experimentos foram geradas uma quantidade significativa de tabelas que foram a analisadas e nos levaram aos
seguintes resultados para o calibre .38: • O desempenho médio para perito foi 46% • O desempenho médio dos técnicos foi 43% • A média
para o calibre foi 44% Para o calibre 9mm tivemos: • O desempenho médio dos peritos foi de 83% • O desempenho médio dos técnicos foi
de 83% • Média geral para o calibre foi de 83% De uma maneira geral: • O sistema foi mais eficiente para o calibre de 9mm • Os peritos
tiveram melhores resultados, mas não houve uma diferença significativa. • O sistema para nenhuma das armas disparadas teve uma
eficiência inquestionável.
Conclusão: Não foi registrada diferença significativa entre o desempenho do perito e dos técnicos, mostrando que o sistema EVOFINDER é
de fácil manuseio. No futuro, quando este se tornar mais eficiente, poderá ser manuseado por técnicos. Entretanto, não foi constado uma
eficiência que possa substituir o confronto de um perito experiente pela máquina, mas esta pode ser utilizada para auxiliá-lo como
ferramenta, colocando em ordem as amostras mais prováveis ou sendo utilizado para confirmação de laudos.
Palavras-Chave: • EVOFINDER • Balística • Automação • Confronto
Colaboradores: Bernardo Azevedo Felipe Matheus Henrique Pires Miranda Lehi Sudy dos Santos Departamento de Balística da Polícia
Federal
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EFEITO DO BIOCHAR DE LODO DE ESGOTO NA REDUÇÃO DAS EMISSÕES DE ÓXIDO NITROSO DO SOLO
Alyson Silva de Araujo
Unidade Acadêmica: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária
Instituição: UnB
Orientador (a): CICERO CELIO DE FIGUEIREDO
Introdução: Nas últimas décadas o aumento da concentração de gases do efeito estufa na atmosfera está relacionado com a intensificação
das atividades humanas, mudança do uso da terra e a queima de combustíveis fósseis. A agricultura é uma das principais responsáveis pelo
aumento da concentração de gases de efeito estufa como metano e óxido nitroso. O uso de resíduo orgânico pirolisado, denominado
biochar, é uma alternativa viável para melhoria das características físico-químicas e biológicas do solo. Além disso, esses resíduos podem
reduzir as emissões de gases de efeito estufa de solos agrícolas. No caso específico do biochar de lodo de esgoto, obtido por diferentes
temperaturas de pirólise, ainda há dúvidas sobre a sua atuação na redução da emissão de óxido nitroso do solo. Dessa forma, o objetivo
deste trabalho foi avaliar o potencial do biochar de lodo de esgoto, obtido por diferentes temperaturas de pirólise (300, 400 e 500 ºC) na
redução das emissões de óxido nitroso do solo.
Metodologia: Foram utilizadas amostras de solo coletadas na camada de 0-20 cm de um Latossolo Vermelho Amarelo localizado na
Fazenda Água Limpa, Brasília, DF. O experimento, sob condições de incubação, foi instalado em delineamento inteiramente casualizado,
com quatro repetições. Os tratamentos foram compostos por: 1) solo sem aplicação de biochar (BC) e de nitrogênio (controle), 2) Solo com
aplicação de nitrogênio, sem biochar, 3) solo com aplicação de nitrogênio e biochar 300 ºC, 4) solo com aplicação de nitrogênio e biochar
400 ºC, e 5) solo com aplicação de nitrogênio e biochar 500 ºC. Foram aplicados 10 mg de N kg-1 de solo, correspondendo a uma dose de
200 kg ha-1 de N, na forma nitrato de potássio e, foram incorporados ao solo 5 g de biochar. As concentrações de N2O liberados foram
determinadas em cromatógrafo gasoso Trace GC Ultra. As amostras foram incubadas durante 43 dias e os resultados foram comparados
por análise estatística uni e multivariada (componente principal).
Resultados: Nos primeiros dez dias após a aplicação do adubo nitrogenado, verificou-se um aumento das concentrações de N2O. Nesse
período, o BC300 apresentou liberações de N2O superiores aos demais tratamentos, sendo ultrapassado posteriormente pelo tratamento
que recebeu apenas adubo nitrogenado. Este tratamento apresentou um gradual aumento na liberação de N2O, ultrapassando os demais
tratamentos a partir da quinta extração. O uso do nitrogênio sem biochar e com BC 300 promoveram as maiores concentrações de N2O
oriundo do solo, com valores que chegaram a 7,38 e 7,23 ppm, respectivamente. Por outro lado, o uso dos biochars BC400 e BC500 reduziu
as emissões de N2O durante todo o período de incubação. O efeito do biochar de lodo de esgoto é dependente da temperatura de pirólise.
Conclusão: O fornecimento de uma fonte de nitrogênio de rápida liberação de nitrato (KNO3) elevou a emissão de N2O do solo. Os teores
de NO3- e NH4+ foram as propriedades físico-químicas que mais se relacionaram com emissões de N2O do solo. Alguns autores têm
relacionado reduções nas emissões de N2O ao aumento do pH do solo induzido pelo biochar obtido em elevadas temperaturas, o que pode
promover um deslocamento do produto estequiométrico da desnitrificação, aumentando a produção de N2 em relação ao N2O. Portanto,
conclui-se que o efeito do biochar de lodo de esgoto nas emissões de N2O é dependente da temperatura de pirólise: biochar produzido em
baixa temperatura eleva as emissões de N2O do solo, enquanto que aqueles produzidos em elevadas temperaturas (BC400 e BC500)
reduzem as emissões desse gás do solo.
Palavras-Chave: Gases de efeito estufa, biossólido, pirólise, resíduo sólido.
Colaboradores: Juliana Hiromi Sato, Arminda Moreira de Carvalho, Thais Rodrigues Coser
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CÚPULAS – MODELAGEM ESTRUTURAL E ESTUDO SOBRE ACÚSTICA: ESTUDO DA CONCHA ACÚSTICA DO
SETOR MILITAR URBANO DE BRASÍLIA
Amanda Busche da Cruz
Unidade Acadêmica: Engenharia/Estruturas
Instituição: UniCEUB
Orientador (a): Jocinez Nogueira Lima
Introdução: A Concha Acústica da Praça Duque de Caxias (figura 3), inaugurada em 1973, é formada por uma cúpula e um obelisco, cujo
conjunto remete à espada de Duque de Caxias, Patrono do Exército Brasileiro. A cúpula faz referência à guarda mão - proteção para a mão
que existia nas espadas - e o obelisco se reporta a espada em si. Este exemplo insinua a imponência da arquitetura do período militar,
engendrada como púlpito para discursos dos militares. Atualmente, é usada em eventos cívicos, como o dia da independência do Brasil.
que por efeito da acústica faz com que o som se propague por toda a estrutura sem a necessidade de um equipamento sonoro (Fischer,
2006).Estruturas concebidas no formato de conchas se constituem em excelentes mecanismos de propagação do som, haja vista o seu
direcionamento convergente para o público. Por essa razão, este modelo é bastante utilizado por orquestras para não dissipar a pressão
sonora. No caso, a concha acústica em estudo possibilita a difusão dos discursos, diferente das orquestras, cuja finalidade é a propagação
do som dos instrumentos, o que justifica a composição dos seus elementos estruturais (Beranek, 2003).
Metodologia: A metodologia do projeto irá consistir dos seguintes procedimentos:Revisão e sistematização dos princípios teóricos e
técnicos apontados na literatura relativos aos aspectos estruturais, arquitetônicos, matemáticos e físicos de edificações que contemplem
modelos similares ao objeto pesquisado..Visitas técnicas in loco para coleta de dados via medições e captação de fotos e imagens.Estudo e
avaliação de plantas estruturais da Concha Acústica obtidas junto aos órgãos de competência do Estado como Terracap. . Análise técnica
do material pesquisado para a identificação de elementos constitutivos relativos à modelagem matemática e estrutural do objeto de
pesquisa. Levantamento de hipóteses e investigação acerca dos seguintes aspectos estruturais:Verificar a necessidade de existência do
pilar da edificação
Sustentação da cobertura: como se ocorre o carregamento e a atuação das forças resultantes no sistema; O papel do concreto armado na
edificação em questão; Investigação acerca de propriedades físicas pela execução das seguintes etapas:. Teorização sobre os fenômenos do
eco e das ondas sonoras; Estudo sobre a reverberação do som na estrutura;Entendimento sobre o comportamento conservador do som;.
Relação entre o eco e o modelo de estrutura em questão; Avaliar a existência de correlação entre o material construtivo e a reflexão do
som;Análise sobre aspectos funcionais correlativos ao sistema estrutural e a modelagem geométrica e arquitetônica da Concha Acústica,
constituída das seguintes etapas:Sistematização e teorização das propriedades e técnicas de modelagem geométrica e matemática de
estruturas com curvatura não nula (superfícies elípticas e parabólicas); Sistematização teórica acerca de edificações concebidas e
modeladas por membranas, gomos e cascas e análise correlacionada sobre os traços arquitetônicos presentes nestes tipos de edificações e
na Concha Acústica; Investigação sobre o motivo da posição do púlpito fora do centro da Concha;Avaliação e discussão sobre a
aplicabilidade de certos elementos conceituais matemáticos na engenharia e arquitetura;. Construção de uma maquete e confecção de
plantas e quadros explicativos que ilustrem os aspectos pesquisados. Elaboração de relatórios que apresentem análise e discussão dos
resultados, avaliação do processo de pesquisa e síntese acerca das propriedades pesquisadas.
Resultados: Testes realizados com o decibelímetro – Medidor de Nível de Pressão Sonora- possibilitaram comprovar a existência e
localização dos focos mencionados, mostrados a partir da alteração dos decibéis ao longo da estrutura, onde foi feito um mapeamento,
que foram mais altos em tais focos citados. Em virtude de algumas limitações de detalhes no projeto estrutural existente, foram feitas a
reconstrução do projeto por meio de levantamento topográfico e modelagem computacional da estrutura. Com finalidade de comprovar a
funcionalidade dos elementos estruturais da Cúpula, buscou-se na analise computacional a obtenção dos esforços internos para nos
permitir avaliar se as dimensões estruturais estão compatíveis com as exigências das normas atuais. Os resultados nos mostraram uma
grande eficiência na concepção da estrutura
Conclusão: Concluímos com base na analise, que sua estrutura atende aos objetivos do projeto, tanto no aspecto estrutural como o
acústico, mostrando que a forma estrutural tem papel relevante no desempenho de uma edificação.
Palavras-Chave: Concha acustica. Estrutura. Concreto armado. Projeto. Acústica.
Colaboradores: João Marcos Souza Costa; Nathalia Salomão Damião, Rafaela Nobrega; Paul Alejandro Antezana Ledezma; Jairo Furtado
Nogueira
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CARACTERIZAÇÃO MINERALÓGICA E GEOQUÍMICA DE ELEMENTOS TERRAS RARAS NO MACIÇO
GRANÍTICO SERRA DO MENDES, GOIÁS
Amanda Caroline Carvalho Lima
Unidade Acadêmica: Instituto de Geociências
Instituição: UnB
Orientador (a): NILSON FRANCISQUINI BOTELHO
Introdução: Os elementos terras raras (ETR) apresentam concentrações elevadas em maciços graníticos da Província Estanífera de Goiás
(PEG). Estudos realizados pelo grupo de pesquisa em Granitos e Mineralizações Associadas do IG-UnB tem buscado a relação entre esses
metais e as rochas graníticas, bem como seu potencial para hospedar depósitos econômicos. Dentre os corpos que compõem a Província,
tem-se o Maciço Granítico Serra do Mendes, o qual hospeda concentrações importantes de ETR, de acordo com trabalhos já realizados.
Esse maciço tem dimensão aproximada de 120 km2 e topografia com superfície de aplainamento, as quais são características importantes
para a concentração de ETR por adsorção iônica em argilo-minerais, o que é comum no Maciço Serra Dourada, também pertencente à PEG,
bem como aos depósitos de ETR da China, país que se destaca por ser o maior produtor mundial desses metais. Dessa forma, o Maciço
Serra do Mendes torna-se um alvo importante a ser investigado.
Metodologia: A vigente pesquisa desenvolveu-se em três etapas. A primeira consistiu em revisão bibliográfica, objetivando o
conhecimento já estabelecido sobre o Maciço Granítico Serra do Mendes, além de petrografia em amostras existentes referentes ao
Trabalho Final do curso de Geologia do ano de 2005, da Universidade de Brasília. A segunda compreendeu análise em microscópio
eletrônico e realização de campo para caracterização geológica, descrição e amostragem. A terceira etapa objetivou a caracterização das
amostras existentes, bem como sua correlação com as amostras coletadas em campo, por meio de análise qualitativa e quantitativa em
microssonda eletrônica (EPMA). Os procedimentos analíticos foram executados em laboratórios do IG-UnB em microssonda Jeol, modelo
JXA 8530.
Resultados: As análises realizadas mostram que os ETR estão concentrados em diferentes tipos de granito do Maciço Serra do Mendes,
com destaque para o leucogranito que ocorre em sua região central. No levantamento de campo realizado nesse leucogranito, observouse também elevadas anomalias gamaespectrométricas, com contagens acima de 1.000 cps, indicando a presença de concentrações de
urânio e tório. As análises qualitativas e quantitativas indicaram que as terras raras ocorrem predominantemente nos minerais britholita
(Y,Ca)5(SiO4,PO4)3(OH,F), monazita ((La, Ce, Nd) PO4), parisita Ca(Ce,La)2(CO3)3F2, xenotima (YPO4), fluocerita ((La, Ce, Nd)F3) zircão,
fergusonita (YNbO4), allanita ((Ca, La, Ce)2 (Fe2+Al Fe3+)3 (SiO4) Si2O7)OH), cheralita ((Ce,Ca,Th)(P,Si)O4) e torita (ThSiO4). Minerais tais
como zircão, hematita e titanita também foram analisados, por estarem associados ou mesmo próximos aos minerais portadores de ETR.
Conclusão: As etapas da pesquisa proporcionaram a caracterização dos minerais portadores de terras raras, sendo que as análises
qualitativas e quantitativas auxiliaram na identificação precisa dos minerais, bem como quais ETR hospedam. Os elementos terras raras
pesados (ETRP) concentram-se nos minerais britolita (Dy, Y), xenotima (Dy, Yb, Y), zircão (Y, Yb), Fergusonita (Y, Yb), allanita (Y), Cheralita
(Dy, Yb) e torita (Yb, Y). Os elementos terras raras leves (ETRL) concentram-se nos minerais monazita (La, Ce, Nd), fluocerita (La, Ce, Nd),
parisita (La, Ce, Nd), sendo que britholita, zircão, fergusonita, allanita, cheralita e torita também apresentam concentrações de Ce. A
presença de urânio e tório associados aos minerais de terras raras é indicativa de que a prospecção de terras raras no Maciço Serra do
Mendes pode ser feita com ajuda de levantamentos gamaespectrométricos, tanto aéreos quanto terrestres.
Palavras-Chave: Maciço Serra do Mendes, terras raras, urânio, tório.
Colaboradores: Angélica Zapata
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Correlação da variabilidade da frequência cardíaca (VFC) e índice de massa corporal (IMC).
Amanda Costa Pinto
Unidade Acadêmica: Faculdade de Medicina
Instituição: UnB
Orientador (a): HERVALDO SAMPAIO CARVALHO
Introdução: O índice de massa corporal (IMC) é comumente aplicado na classificação de adultos nas categorias desnutrição, eutrofismo,
sobrepeso e obesidade, e a sua elevação vem sendo associada a um aumento na mortalidade. A variabilidade da frequência cardíaca (VFC),
que constitui a oscilação entre intervalos RR, sofre influência das flutuações do sistema nervoso autônomo (SNA), formado pelos
componentes simpático e parassimpático, podendo ser usada na identificação pacientes com maior risco cardiovascular. Em indivíduos
saudáveis, o aumento do IMC se associa ao aumento da atividade simpática e diminuição da parassimpática e em obesos o aumento da
mortalidade cardiovascular vem sendo atribuído à ativação simpática. A VFC configura um marcador indireto da integridade do SNA, dessa
forma, o objetivo do presente estudo consiste em correlacionar os dados antropométricos dos voluntários com os parâmetros da
variabilidade dos intervalos RR.
Metodologia: O estudo foi realizado em pacientes voluntários acompanhados no ambulatório de cardiologia do Hospital Universitário de
Brasília, entre janeiro e julho de 2015 e foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina. Todos foram submetidos
a um eletrocardiograma (ECG) durante 5 minutos para acessar a VFC, período em que os participantes foram orientados a permanecer em
repouso. Antes do ECG, os sinais vitais foram aferidos e um questionário acerca de seus antecedentes pessoais, sociais e patológicos foi
respondido. Os índices antropométricos foram aferidos pelos pesquisadores em balança digital e estadiômetro presentes no ambulatório.
Os índices temporais e espectrais da VFC foram gerados pelo programa Poly Spectrum. Foram excluídos indivíduos com idade inferior a 18
anos, portadores de arritmias cardíacas que prejudiquem a análise da VFC, desnutridos, e aqueles incapazes de compreender o propósito
da pesquisa e prover consentimento plenamente informado.
Resultados: Dos voluntários incluídos na avaliação 33,3% eram eutróficos, 36,9% apresentavam sobrepeso e 30,7% obesos. No grupo dos
eutróficos 69,2% dos participantes eram do sexo feminino, 30,8% eram do sexo masculino, 15,4% apresentavam diabetes mellitus (DM) e
61,5% apresentavam hipertensão arterial sistêmica (HAS). Nesse grupo, a média do desvio padrão de intervalos RR normais (SDNN) foi de
69,46 (±50,56). No grupo com sobrepeso, 42,8% dos participantes eram do sexo feminino e 57,2% eram do sexo masculino. Nesse grupo,
21,7% dos participantes apresentavam DM, 78,3% apresentavam HAS e o SDNN foi de 65,85 (±37,47). No grupo com obesidade, 66,7% era
do sexo feminino e 33,3% eram do sexo feminino. Dentre os participantes desse grupo, 25% apresentavam DM, 91,6% apresentavam HAS e
o SDNN foi de 57,16 (±39,92). Dentre os participantes do sexo masculino o SDNN foi de 78 (±44,26), enquanto entre os do sexo feminino, o
SDNN foi de 54,91 (±38,75).
Conclusão: O sobrepeso e a obesidade causam cerca de 2.8 milhões de mortes por ano e a VFC é um método não invasivo capaz de indicar
alterações precoces no SNA cardíaco causado pelo excesso de peso. O SDNN representa a variabilidade total, e a sua média diminui
progressivamente do grupo dos eutróficos para o grupo com sobrepeso, e posteriormente, para o grupo com obesidade, indicando uma
diminuição da variabilidade de acordo com o aumento do IMC. Ao contrario do esperado, os voluntários do sexo feminino, apesar de
apresentarem média de idade e IMC médio semelhantes ao do grupo masculino, possui SDNN menor, indicando que o aumento do IMC
possui um impacto superior ao do gênero nos parâmetros da VFC. A presença de DM e HAS nos diversos grupos em percentuais diferentes
pode ser um fator confundidor na correlação entre VFC e IMC. O presente estudo demonstra haver correlação entre VFC e IMC. A
ampliação da amostra poderá identificar e excluir o valor dos fatores confundidores no resultado apresentado.
Palavras-Chave: Variabilidade da Frequência Cardíaca, Índice de Massa Corporal, Sobrepeso, Obesidade.
Colaboradores: Julio Cezar Cordeiro, Barbara Fernandes Maranhão
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Experiência de luto em graduandos da área de saúde.
Amanda Costa Silva
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade da Ceilândia
Instituição: UnB
Orientador (a): JANAINA MEIRELLES SOUSA
Introdução: A forma como os graduandos de saúde lidam com a morte pode afetar a qualidade da relação que estabelecem com os
pacientes e seus familiares, bem como afetar sua vida acadêmica. Durante a formação acadêmica o futuro profissional de saúde é ensinado
a zelar pelo paciente, a promover um cuidado de qualidade, a lidar tecnicamente com a doença e a morte, ou seja, para curar a doença
numa atitude combativa à morte, sendo impulsionado a acreditar que somente a cura e o restabelecimento são características de um bom
cuidado, o que dificulta a abertura de espaços para questionamentos, conversas e pensamentos sobre a morte. Neste contexto, o objetivo
desse estudo é verificar a incidência do processo de luto em discentes da área de saúde, e identificar a influência do processo de luto nas
atividades acadêmicas.
Metodologia: O método utilizado caracteriza-se como descritivo-exploratório, de abordagem quantitativa. A população de estudo foi
composta por 2074 graduandos da área de saúde, que no período de coleta de dados, de setembro a dezembro de 2014, estavam
matriculados em um dos seis cursos de uma universidade pública federal de ensino superior, do Distrito Federal, a saber: Enfermagem,
Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Farmácia, Saúde Coletiva e Fonoaudiologia. Os cursos de Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia perfazem
10 semestres de curso e os de Terapia Ocupacional, Saúde Coletiva e Fonoaudiologia 08 semestres. A amostra foi constituída por 983
graduandos, onde 79,75% eram do sexo feminino, 94,40% são solteiros, com média etária de 33,12 e desvio padrão de 11,68.
Resultados: Os resultados apontam que 37,6% dos graduandos experienciaram perdas de pessoas significativas, e essas perdas incidiram a
vida acadêmica desde o 1º semestre de curso. No que tange a experiência de morte de pacientes durante a graduação, 87,6% dos
participantes relataram não ter experienciado essa perda, enquanto outros 10,5% referiram que essa experiência permeou suas atividades
acadêmicas. Dentre os graduandos que experienciaram perda de pessoa significativa, 57,1% (211) experienciaram 1 perda nos últimos
meses, 26,2% (97) 2 perdas e 6,0% (22) 3 perdas, 42,8% (202) relataram que a experiência de perda trouxe modificações em sua vida
afetiva, 11,2% (53) referiram modificações na vida profissional e em 10% (47) a morte trouxe modificações na vida social. A maioria dos
graduandos (76,3%) negou participação em discussões sobre a temática morte e o morrer em disciplinas obrigatórias e optativas cursadas
na graduação.
Conclusão: O presente estudo aponta graduandos vulneráveis ao sofrimento pela incidência de perda de pessoas significativas, pela
experiência de perda de pacientes durante as atividades de graduação, e pela falta de oportunidade de discutir e reflexionar a temática
morte durante as atividades acadêmicas. Os participantes relataram que as experiências de perda influenciaram seu cotidiano nas
dimensões: afetiva, profissional, social, acadêmica e financeira. Os graduandos apresentam carências teóricas e práticas – dentro do
contexto da graduação - acerca do tema morte e morrer, podendo conduzir à frustração e a dificuldades no enfrentamento de situações de
perda. A adequação de espaços acadêmicos, seja por meio de disciplinas, atividades de extensão ou pesquisa, são recursos capazes de
promover a discussão e sensibilização dos graduandos para com a temática, permitindo a discussão daquilo que parece ser individual, mas
que é coletivamente vivenciado pelos futuros profissionais da área de saúde.
Palavras-Chave: Pesar, Atitude frente à morte, Consternação, Estudantes de Ciências da Saúde.
Colaboradores: O estudo não teve colaboradores.
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MENSAGENS PELA (E PELA) CIDADE; A HUMANIZAÇÃO DE BRASÍLIA VIA INTERVENÇÕES VISUAIS
AMANDA DA SILVA LOPES
Unidade Acadêmica: Comunicação Social – Publicidade e Propaganda
Instituição: UniCEUB
Orientador (a): URSULA BETINA DIESEL
Introdução: O estudo apresenta um levantamento fotográfico de intervenções visuais como grafites,stencil, colagens, pinturas, pichações,
carimbos, na cidade de Brasília, especificamente nas passarelas subterrâneas da Asa Norte, que comunicam mensagens de afeto. O
pressuposto é de que há um propósito de comunicação, interação e de ação no espaço público com o desígnio de elaborar valores e
identidades na sociedade. As mensagens, independente de sua natureza, podem ser compreendidas como formas de marcar, de expressar
e de redefinir o cenário pela ação contínua do signo nas suas condições de produção e reconhecimento, ou seja, expressam uma vontade
de agir coletivamente. O objetivo é identificar como intervenções urbanas podem atuar a favor da humanização da cidade. Parte-se da
suposição de que é possível criar um clima de afeto, interação e humanização entre as pessoas manifestando-se de forma poética e
provocadora de reflexões no espaço público.
Metodologia: O trabalho analisa, via o dispositivo teórico da Semiótica Peirceana e o viés da Análise do Discurso de vertente francesa, em
Foucault, como mensagens expostas pela cidade podem atuar pela cidade e por sua humanização. Após a revisão bibliográfica e a pesquisa
de caráter documental primária, ou seja,o levantamento fotográfico das intervenções, fez-se a identificação de padrões quanto a técnicas
utilizadas, linguagem verbal ou imagética, direcionamento ao leitor, entre outros. Então, foram selecionadas as imagens submetidas à
análise, via semiótica peirceana e raciocínio raciocínio foucaultiano sobre procedimentos de controle dos discursos. Por fim, foram feitas
entrevistas com 5 autores de intervenções em Brasília. Ressalta-se que a presente pesquisa tem cunho exploratório, pois “tem como
principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou
hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores” (GIL. 1991, p. 46). Portanto, pretendeu-se perceber melhor a realidade que nos cerca e
contribuir, via estudo, para um olhar mais apurado e qualitativo em relação à mesma.
Resultados: O levantamento fotográfico de intervenções visuais apresentou uma quantidade muito maior de intervenções do que se
supunha. Com o recorte no conteúdo que mobilizasse noções de afetos, foram registadas cerca de 200 intervenções. Estas foram
classificadas quanto à técnica utilizada, presença de texto verbal, trabalho estilizado e autoral ou espontâneo e anônimo. A partir daí
selecionou-se 15 mensagens que foram, então, analisadas via 1ª e 2ª tricotomias peirceanas, a fim de se estabelecer seu funcionamento
enquanto estrutura de sentido, e avaliadas via raciocínio foucaultiano sobre procedimentos de controle dos discursos.
Conclusão: Conclui-se que a inserção do recurso de intervenções visuais é muito mais expressivo do que se pressupunha ao se iniciar o
projeto de pesquisa e que seu funcionamento enquanto recurso promotor de reflexões estimuladoras de afeto é percebido, muitas vezes
desejado, mas não é ainda de todo consciente. Os sujeitos envolvidos na sua produção nem sempre percebem o quanto podem estar
provocando sensações e pensamentos positivos nos transeuntes a favor da sociabilidade e da relação positiva com a cidade. Observou-se,
ainda, que as mensagens inteiramente verbais soam, em princípio, mais agressivas, enquanto as imagéticas mantém, em sua abertura
icônico-simbólica, maior grau poético e de agradabilidade. A diversidade e extensão, tanto qualitativa quanto quantitativas, sugerem a
continuidade dos estudos, tanto para abarcar outros espaços como para ouvir a opinião dos transeuntes quanto ao que percebem ao
transitar pelos espaços utilizados como telas para as intervenções.
Palavras-Chave: 0
Colaboradores: 0
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ESTRUTURA DA VEGETAÇÃO ARBUSTIVO-ARBÓREA EM ÁREA DE CERRADO SENTIDO RESTRITO NO
PARQUE NACIONAL DA CHAPADA DOS VEADEIROS: MÉTODO RAPELD
Amanda de Aquino Ribeiro
Unidade Acadêmica: Departamento de Engenharia Florestal
Instituição: UnB
Orientador (a): JOSE ROBERTO RODRIGUES PINTO
Introdução: O Cerrado é uma das principais savanas do planeta e abriga a flora mais rica dentre todas as demais (Walter 2006). Este bioma
apresenta um complexo mosaico vegetacional formado por diferentes fitofisionômicas (Ribeiro & Walter 2008), resultante das diferentes
condições ambientais que ocorre (Lima-Ribeiro & Prado 2007). Com o aumento da população humana a fronteira agrícola tem se
expandido, ocupando e explorando grandes áreas do Cerrado (Lima & Silva 2005). Atualmente mais da metade de sua área original, cerca
de 2 milhões de Km², foi convertida em agricultura e pecuária (Klink & Machado 2005, Sano et al. 2010). Nesse sentido os estudos
fitossociológicos são importantes, pois fornecem informações básicas sobre a estrutura da vegetação (Moro & Martins, 2011). O objetivo
deste trabalho foi descrever a composição florística e a estrutura da vegetação arbustivo-arbórea em 1,0 hectare de Cerrado sentido
restrito no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (PNCV), Goiás, pelo método RAPELD.
Metodologia: O Cerrado sentido restrito amostrado no módulo RAPELD do PNCV se encontra na trilha norte, na metragem 4.500. Foram
instaladas ao longo da trilha central de 250 m, duas faixas de 20 m de largura, dispostas em ambos os lados, desconsiderando a faixa de 0,6
m do corredor de caminhamento e os 2 m da faixa destinada para amostragem do componente herbáceo. Em subparcelas de 10 x 250 m,
próxima a linha central foram amostrados os indivíduos arbustivo-arbóreos com diâmetro à 30 cm do solo (Db30cm) = 5 cm e nos outros
10 x 250 foram amostrados os indivíduos com Db30cm = 10 cm. Para caracterização da estrutura da vegetação foram calculados os
parâmetros fitossociológicos (densidade, dominânica e IVC), além dos índices de diversidade e de equabilidade (Mueller-Dombois &
Ellemberg 1974), no programa Mata Nativa 2 (Cientec 2005). Também foram calculadas as distribuições de frequência nas classes de
diâmetro e altura, representados na forma de histogramas, como sugerido por Felfili et al. (2005).
Resultados: Foram registrados 856 indivíduos/hectare, distribuídos em 59 espécies, pertencentes a 44 gêneros e 26 famílias, sendo que um
indivíduo foi identificado apenas em nível de gênero. O índice de diversidade de Shannon foi de 3,29 e o índice de equabilidade de Pielou
foi de 0,81. As espécies que apresentaram os maiores índice de valor de cobertura (IVC) foram Vellozia squamata (35,21%), Qualea
parviflora (10,21%) e Chamaecrista orbiculata (9,50%). A distribuição de frequência dos indivíduos nas classes de altura tendeu à
normalidade, com altura mediana de 3,1 m e 76% dos indivíduos com menos de 5,4 m. A distribuição dos indivíduos nas classes de
diâmetro apresentou padrão ‘’J-reverso’’, com maior concentração nas menores classes, ou seja 92% do indivíduos com Db30m = 20 cm e
mediana de 7,95 cm.
Conclusão: Os valores de riqueza e diversidade registrados foram abaixo dos encontrados em estudos realizados na mesma fitofisionomia
no Brasil Central. A baixa riqueza pode estar relacionada ao tipo de amostragem utilizado, uma vez que a unidade amostral está
concentrada num único ponto (40 x 250 m), o que afeta a amostragem da vegetação (Felfili et al. 2005). Apesar dos baixos valores,
ressaltamos a importância da conservação desta área para o Cerrado, uma vez que ela abriga muitas espécies de distribuição restrita no
bioma. Os valores de equabilidade foi semelhante ao encontrado em outros estudos (Balduino et al. 2005, Felfili et al. 2002), o que indica
que a vegetação apresenta boa distribuição do indivíduos entre as espécies. Em termos estruturais a vegetação apresentou distribuição
equilibrada, com bom estoque de regenerantes. Apesar do empenho realizado, são necessários estudos mais amplos para que se
obtenham informações mais precisas sobre a composição e estrutura da vegetação no PNCV.
Palavras-Chave: Cerrado, Chapada dos Veadeiros, ComCerrado, Fitossociologia, SISBIOTA.
Colaboradores: Rede ComCerrado e Centro de Referência em Conservação da Natureza e Recuperação de Áreas Degradadas - CRAD/UnB.
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Detecção de genes de enterotoxinas LT I e LTII em Escherichia coli pertencentes ao banco de
germoplasma do laboratório de Microbiologia Médica Veterinária.
Amanda de Oliveira Alves
Unidade Acadêmica: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária
Instituição: UnB
Orientador (a): SIMONE PERECMANIS
Introdução: A Escherichia coli é um bastonete gram-negativo, pertencente à família Enterobacteriaceae, comumente encontrado no
intestino de mamíferos, principalmente carnívoros e onívoros. Existem 6 patotipos de Escherichia coli produtoras de enterotoxinas que
podem se multiplicar no trato digestivo dos animais e causar doenças devido a fatores de virulência que alteram funções celulares (SOUSA,
2006), sendo estes denominados Enterotoxigênico, Enteropatogênico, Enteroagregativo, Enterohemorragico, Enteroinvasivo e
Difusamente aderente. O objetivo deste trabalho foi a detecção dos genes que codificam as enterotoxinas termo lábeis (LT-I e LT-II), por
meio de Reação em Cadeia de Polimerase (PCR), nas amostras de Escherichia coli do banco de germoplasma de microorganismos
patogênicos do Laboratório de Microbiologia Médica Veterinária
Metodologia: As 50 amostras, anteriormente coletadas e preservadas congeladas, foram descongeladas, inoculadas em meio BHI por 24
horas, transferidas para Ágar sangue e mantidas em estufa 37°C por 24 horas. Para a extração de DNA, foram colocadas em banho-maria à
temperatura de 100°C por 10 minutos e levadas à centrifugação a 4°C por 10 minutos, a 15000rpm. O sobrenadante foi utilizado para a
realização de PCR, com volume final de 25µL, contendo: 5µL de DNA extraído, 2,5µL de solução tampão 10X, 0,75µL de MgCl2, 1,5µL de
dNTP 10mM, 0,5 de cada primer (forward e reverse), 1µL de Taq DNA polimerase 5U/µL e 13,25µL de água mili-Q. Para amplificação as
amostras foram submetidas a ciclos de desnaturação pré-programados no termociclador Techgene®. Os produtos da amplificação,
acompanhados de marcador de massa molecular, foram submetidos à eletroforese em gel de agarose a 2%, banhados em brometo de
etídio e observados sobre luz UV para detecção de banda específica de 375pb
Resultados: Nas amostras testadas, até o presente momento, não foram detectados os genes de enterotoxinas termo lábeis. Em trabalho
anterior, realizado no mesmo laboratório, observou-se que 6,3% das cepas isoladas possuíam genes para enterotoxinas, sendo 3,2%
positivas somente para LT-I e 0,8% positivas tanto para STa quanto para LT-I. Porém nenhuma cepa foi positiva para a toxina LT-II ou
algumas outras. A não detecção das enterotoxinas nas amostras estudadas pode estar relacionada com a termolabilidade das mesmas,
levando à sua desestruturação durante o processamento. Quanto à toxina LT-II, a ausência de controle positivo durante a PCR, também
afeta a eficiência da análise.
Conclusão: Até o presente, o estudo denota a ausência dos genes codificadores de enterotoxinas termo lábeis nas amostras de Escherichia
coli do banco de germoplasma. Esta ausência pode estar relacionada ao processamento e/ou à falta de controle positivo durante a
realização da técnica de Reação em Cadeia da Polimerase (PCR).
Palavras-Chave: E. coli, Enterotoxinas
Colaboradores: Thais de Campos Oliveira, Cleia Nunes de Oliveira, Hudson Holanda Andrade
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Caracteerização do paciente em morte súbita ou parada cardiorrepitratória a partir de dados
secundários
Amanda de Souza Lima
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade da Ceilândia
Instituição: UnB
Orientador (a): MARCIA CRISTINA DA SILVA MAGRO
Introdução: No contexto intra-hospitalar, a parada cardiorrespiratória (PCR) é um evento devastador e está associado com elevada
mortalidade. O objetivo desse estudo foi descrever a etiologia e os fatores de risco da PCR em pacientes admitidos em um setor de
emergência.
Metodologia: Estudo transversal e quantitativo. Desenvolvido no setor de emergência de um hospital público do Distrito Federal. Foram
incluídos 10 pacientes com idade igual ou acima de 18 anos, com história de PCR. A coleta de dados ocorreu durante o período de seis
meses e foi pautada em registros do prontuário eletrônico. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da secretaria de saúde
sob CAAE: 30848214.6.0000.5553.
Resultados: Os pacientes acompanhados tinham idade média de 70 ? 17 anos, a maioria (60%) do sexo feminino, hipertensos (60%),
portadores de acidente vascular encefálico (30%). Todos atendimentos à PCR foram realizados pelo médico, enfermeiro e auxiliar de
enfermagem. O ritmo inicial em 50% das PCRs foi atividade elétrica sem pulso (AESP), em 40% foi assistolia. As causas imediatas da PCR
foram hipotensão (20%), depressão respiratória (20%), distúrbios metabólicos (20%). O tempo de ressuscitação cardiopulmonar foi de 5 a
10 minutos na maioria dos casos (30%). Pacientes mais idosos (idade mediana 82 anos) evoluíram com maior frequência a AESP (p=0,03).
Do total de pacientes, 10% evoluíram ao óbito e este apresentou assistolia.
Conclusão: A causa mais frequente de PCR no cenário de emergência foi AESP e o fator de risco, a idade avançada.
Palavras-Chave:
Colaboradores: Não se aplica.
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Analogia célula eucarionte e fábrica: análise de pontos positivos e limites da relação domínio-alvo e
domínio-análogo no ensino de Citologia.
Amanda dos Santos Lima Marinho
Unidade Acadêmica: Departamento de Genética e Morfologia
Instituição: UnB
Orientador (a): CARLA MARIA MEDEIROS Y ARAUJO
Introdução: A equipe do Projeto de Extensão de Ação Contínua-PEAC Somos feitos de células! sobrepõe as ações acadêmicas de ensino,
pesquisa e extensão para atingir sua meta mais ampla: a criação, o desenvolvimento, a aplicação e a avaliação de materiais didáticos e
processos educacionais em Citologia, Histologia e Embriologia. No âmbito deste projeto foram estabelecidos dois eixos para o
desenvolvimento de atividades de pesquisa/ensino/extensão na área de Ensino: (1) Tecnologias Contemporâneas de Ensino e (2)
Modelagem. Diversas demandas relacionadas à pesquisa em Ensino surgiram ao longo dos cinco anos de existência do projeto de
extensão. Uma delas refere-se ao uso de analogias em Citologia, em especial a comparação da célula eucarionte com uma fábrica de
qualquer bem de consumo produzido em escala industrial. Nesta pesquisa, realizaram-se análises da frequência atual do uso desta
analogia, dos seus aspectos positivos e limites, assim como, das estratégias de ensino empregadas para o seu uso.
Metodologia: Foi realizada análise de seis livros didáticos de Biologia-Ensino Médio do Programa Nacional do Livro Didático-MEC para
verificar a frequência atual do uso da analogia fábrica-célula, assim como, das estratégias de ensino disponibilizadas para o emprego desta
analogia. O conteúdo relacionado à Citologia foi examinado de acordo com a categorização estabelecida por Curtis e Reigeluth (1984) e
Thiele et al (1994). Para exame das estratégias de ensino, foi utilizado o modelo TWA (Glynn et al.,1995). CURTIS, R.V. , REIGELUTH, C.M.
The use of analogies in written text. Instructional Science, V. 13, p. 99-117,1984. GLYNN, S., DUIT, R., THIELE, R. Teaching with analogies: A
strategy for constructing knowledge. In: GLYNN, S., DUIT, R. (Eds). Learning Science in the Schools: Research Reforming Practice. ed.
Mahwah, N.J: Erlbaum, 1995. p. 247-273. THIELE, R.B., TREAGUST, DAVID F. The nature and extent of analogies in secondary chemistry
textbooks. Instructional Science, V. 22, p. 61-74, 1994
Resultados: Em nenhum dos livros didáticos examinados foi detectada a analogia fábrica-célula. A analogia mais similar foi a da célula com
uma cidade, com compartilhamento de atributos estruturais e funcionais como a “organização de diferentes atividades em diferentes
áreas” e “o transporte de matérias-primas, a construção de novas estruturas, a obtenção de energia, a remoção de resíduos indesejáveis,
sistemas de comunicação eficientes”. Observou-se uma média de 26 analogias na seção de Citologia, e as mais frequentes foram as do tipo
funcional, na qual as funções do análogo são atribuídas ao domínio-alvo, com nível de enriquecimento simples, isto é, estabelecendo que o
alvo é similar ao análogo sem explicações adicionais. Este resultado revela a maneira pouco elaborada como as analogias em Citologia são
apresentadas pelos autores de livros didáticos brasileiros. Acentua-se que, em raros casos, foram utilizadas algumas das etapas do modelo
TWA para auxiliar o leitor no uso qualificado da analogia.
Conclusão: O exame do conteúdo de Citologia de livros didáticos de Biologia revelou a inexistência do emprego da analogia fábrica-célula.
A relação entre máquina e célula é raramente vista, concentrando-se em organelas específicas como as mitocôndrias que são comparadas
à usinas ou casas de força. Conclui-se que estas comparações caíram em desuso e não são incentivadas pelos autores de livros didáticos
adotados nas escolas brasileiras. O que se nota é a pouca orientação para o leitor para o uso das analogias citológicas apresentadas. É
perceptível que a pesquisa em ensino consolidou trabalhos que incluem o uso sistematizado de analogias, com estabelecimento de
procedimentos didáticos que, independentemente de seu formato, incluem ações que comparam os distintos domínios e averiguam os
limites do domínio-análogo no intuito de minimizar as concepções alternativas que possam surgir ao longo do processo de aprendizagem.
Sugere-se a inclusão desta abordagem nos livros didáticos.
Palavras-Chave: Citologia, célula, analogias.
Colaboradores: Carla Medeiros y Araujo Amanda dos Santos Lima Marinho
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Valoração econômica da degradação do cerrado: o caso do pequi (Caryocar brasiliense Camb.)
Amanda Ferreira Andrade
Unidade Acadêmica: Departamento de Engenharia Florestal
Instituição: UnB
Orientador (a): HUMBERTO ANGELO
Introdução: O Cerrado, ocupando o segundo lugar em extensão entre os biomas brasileiros, apresenta grande diversidade de
ecossistemas, incluindo as Fruteiras Nativas. Parte importante desses ecossistemas são os frutos do pequi (Caryocar sp. L.), tradicional para
a culinária sertaneja, especialmente dentro do estado de Goiás. A comercialização do pequi vem primariamente do extrativismo e
representa atividade importante na geração de renda para essa parcela da população. Assim, é percebida a importância em se desenvolver
estudos econométricos sobre variantes da cadeia extrativista do pequi e suas implicações sobre o mercado desse fruto. Em vista do
exposto, o objetivo do trabalho foi identificar e quantificar as variáveis de influência direta na demanda da amêndoa de pequi para o
estado de Goiás.
Metodologia: No presente estudo foram feitos levantamentos de dados secundários de produção (Qp) e valor (Vp) do extrativismo do
pequi (com posterior determinação do preço do quilo do pequi com Vp/Qp), preço do arroz e do frango (produtos relacionados ao
consumo do pequi) e PIB per capita para o estado de Goiás (renda da população goiana), em séries compreendidas entre 1994 e 2013.
Todos os preços foram deflacionados com valores de IPCA. Foi ajustado um modelo de regressão linear para as séries, assumindo QSp =
QDp (quantidade ofertada igual à quantidade demandada de pequi, uma vez que esse é um produto do extrativismo) e com base na teoria
de demanda (QDp = f (Ppequi, Prelacionados, R), onde P é o preço e R é a renda). Uma variável binária foi adicionada ao modelo como
forma de reduzir sua rugosidade. Para a obtenção dos valores de elasticidade para cada variável aplicou-se função logarítmica aos valores,
resultando em coeficientes que diretamente representavam suas elasticidades.
Resultados: Os valores de elasticidade encontrados para o preço do pequi mostram uma demanda inelástica a preço (e = - 0,01). Para os
produtos relacionados, o arroz apresentou elasticidade preço cruzada da demanda negativa (e = - 0,24), e o frango, positiva (e = 0,18),
mostrando caráter de bens complementar e substituto respectivamente, ao consumo de pequi. A renda apresentou elasticidade negativa
(e = - 0,34), conferindo ao pequi característica de bem inferior. Apenas apresentou significância a 5% o valor da elasticidade para a variável
renda, sendo todos os outros valores, portanto, não significativos e não conclusivos.
Conclusão: A elasticidade preço da demanda encontrada para o pequi corrobora resultados da literatura. Com relação aos produtos
relacionados, esperava-se que ambos, arroz e frango apresentassem relação de complementaridade com a demanda de pequi. Para a
renda, também o valor encontrado foi inverso ao que se esperava, sendo o único significativo, indicando que a demanda de pequi é
influenciada apenas pela renda. Os resultados contrários para a elasticidade da demanda de pequi relacionada ao preço do frango e à
renda, podem ser explicados pela presença de outros fatores não incluídos na análise, como o aumento no consumo de produtos
industrializados no período ou a mudança da atividade extrativista em algumas comunidades devido a outras alternativas econômicas.
Assim, o estudo mostrou-se não conclusivo acerca dos determinantes da demanda da amêndoa do pequi, tornando-se necessário o
desenvolvimento de outras análises que envolvam diferentes variáveis que possam ter interferência sobre esse consumo.
Palavras-Chave: Cerrado, pequi, análise econômica
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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Contexto de mudança organizacional, suporte a mudança e competências aprendidas no trabalho.
Amanda Gonçalves Ferreira
Unidade Acadêmica: Departamento de Administração
Instituição: UnB
Orientador (a): ELAINE RABELO NEIVA
Introdução: Este estudo busca descrever as variáveis de contexto de mudança organizacional, suporte à mudança e competências
aprendidas no trabalho, além de descrever as condições antecedentes e os resultados esperados no contexto de mudança organizacional e
identificar as características dele e relacioná-las ao suporte a mudança organizacional e às competências aprendidas durante o processo de
mudança.
Metodologia: Todos os respondentes passaram por algum tipo de mudança em seu trabalho, tanto em organizações públicas quanto
privadas. As escalas foram submetidas à análise exploratória e obtiveram bons índices. Além disso, realizaram-se regressões múltiplas para
testar a relação entre as variáveis.
Resultados: As características do contexto de mudança se mostraram preditoras das competências aprendidas e o suporte à mudança e o
suporte a aprendizagem contínua se mostraram mediadores da relação entre as características do contexto e as competências aprendidas.
Conclusão: Como limitação essa pesquisa encontrou a relutância das organizações em se abrirem para estudo. Os resultados deste estudo
podem ajudar as organizações a repensarem sua estrutura de trabalho para melhorar a adaptação de seus funcionários às novas formas de
trabalho que podem surgir em um processo de mudança.
Palavras-Chave: competências aprendidas, contexto de mudança, suporte à mudança e suporte a aprendizagem contínua.
Colaboradores: Daniel Fernandes Barbosa Carolina Carvalho Fussi
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Validade Convergente entre a Escala de Valores Organizacionais e a Escala de Valores Competitivos
Amanda Hellen Ferreira Sales
Unidade Acadêmica: Departamento de Psicologia Social e do Trabalho
Instituição: UnB
Orientador (a): JULIANA BARREIROS PORTO
Introdução: Valores são princípios que guiam o comportamento das pessoas. No contexto organizacional, os pesquisadores tem se
interessado pelos valores organizacionais como parte fundamental do estudo de cultura organizacional uma vez que eles guiam as práticas
e as normas de uma organização. Apesar do interesse, poucas medidas para avaliar os valores organizacionais foram desenvolvidas e
testadas. Utilizando a teoria de valores culturais de Schwartz (1999) e o modelo de valores competitivos de Cameron & Quinn (2006),
objetivou-se no presente trabalho, apresentar evidências de validade convergente entre as escalas de valores organizacionais, proposta
por Porto, Ferreira, Brandão, Freitas & Pereira (2014), e valores competitivos (Cameron & Quinn, 2006). Levanta-se hipóteses de
correlações entre as dimensões dos valores organizacionais com os tipos de valores competitivos.
Metodologia: Para o presente levantamento de dados, 168 questionários foram aplicados em trabalhadores de diversos segmentos no
Distrito Federal. Os questionários foram aplicados em salas de aula em uma instituição de ensino superior. Os participantes eram
convidados a participar da pesquisa por uma professora treinada para tal, informando a todos que os dados seriam confidenciais, sem
nenhuma necessidade de se identificarem e que poderiam desistir da pesquisa sem qualquer risco. Foram distribuídos dois tipos de
questionário. Ambos continham uma carta de apresentação da pesquisa, seguido da escala de valores organizacionais e da escala de
valores competitivos, o que os diferenciavam era a ordem em que as escalas eram apresentadas. Logo em seguida, ambos apresentavam
uma seção de dados demográficos, onde os participantes informavam, sexo, idade, tempo de serviço e outras variáveis observadas para o
estudo.
Resultados: A correlação parcial, controlada pela média geral das respostas de valores, entre os fatores das escalas apresentaram
correlações moderadas entre os fatores das escalas. A dimensão Igualitarismo da escala de valores organizacionais correlacionou-se com o
tipo Clã da escala de valores competitivos (r = 0,361), a dimensão Autonomia com o tipo Adhocracia (r = 0,274), a dimensão Domínio com o
tipo Mercado (r = 0,496) e a dimensão Hierarquia da escala de valores organizacionais com o tipo Hierarquia dos valores competitivos (r =
0,273).
Conclusão: As hipóteses levantadas eram que as dimensões de valores organizacionais Igualitarismo e Autonomia, correlacionariam
positivamente com os tipos competitivos Clã e Adhocracia, respectivamente. Tal hipótese foi confirmada. A segunda hipótese era que as
dimensões Conservação e Hierarquia, correlacionariam positivamente com Mercado e Hierarquia, respectivamente. Para Conservação e
Mercado, não foi encontrada a correlação esperada (r = - 0,011), já para Hierarquia e Hierarquia, a hipótese foi corroborada. A terceira
hipótese era que a dimensão Harmonia correlacionaria positivamente com o tipo Adhocracia. O resultado encontrado (r = 0,001) não foi
satisfatório para tal correlação. A última hipótese era que a dimensão Domínio, correlacionaria positivamente com o tipo Mercado. Tal
hipótese foi confirmada. Conclui-se assim que existem evidências de convergência entre as escalas, apesar de uma escala ser uma medida
tipológica enquanto a outra mede dimensões.
Palavras-Chave: valores organizacionais, valores competitivos, validade convergente
Colaboradores: Lígia Carolina Oliveira Silva
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Registro e reapresentação de obras da arte contemporânea: poética e narrativa nas obras de Suzete
Venturelli
Amanda Kathleen Machado Barbosa
Unidade Acadêmica: Departamento de Artes Visuais
Instituição: UnB
Orientador (a): EMERSON DIONISIO GOMES DE OLIVEIRA
Introdução: O presente artigo busca compreender como as novas tecnologias passaram a ser produzidas na arte, e como isso revolucionou
sua poética, além de compreender como o Brasil vem debatendo e produzindo essa questão acerca da inclusão das novas tecnologias no
mundo artístico, e como a arte contemporânea vem se relacionando com a tecnologia no mundo artístico que parece não ser muito bem
visto.
Metodologia: A partir da obra PI 3_1416 da artista Suzete Venturelli, buscamos compreender como esta obra foi e posicionada nas
instituições museais e como os museus e a museologia poderiam se posicionar acerca de sua poética, buscando por uma forma de correta
de conservar as obras tecnológicas, podendo criar um diálogo pacífico entre os museus e a arte eletrônica.
Resultados: Compreensão da nomenclatura da área, em especial os conflitos em torno do processo de colecionamento da artemidia e da
arte contemporânea.
Conclusão: Tanto a artemidia quando a arte contemporânea estão criando um diálogo com a aproximação do público jovem que se
interessa pelo interacionismo causado pela arte computacional. Porém, para Venturelli, o termo arte contemporânea cria uma sensação de
incomodo na artista, pois esta acha que o termo “carece de identidade”. Venturelli prefere denominar seu trabalho por arte
computacional, pois incorpora características computacionais.
Palavras-Chave: Suzete Venturelli, arte computacional, história da arte, coleções.
Colaboradores: Sem colaboradores.
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A introdução do culto a Serápis no Egito, ou como se fabrica um governante legítimo
Amanda Monteiro Bortoluzzi Pires
Unidade Acadêmica: Departamento de História
Instituição: UnB
Orientador (a): HENRIQUE MODANEZ DE SANTANNA
Introdução: Em sua chegada ao poder, Ptolomeu I encontrou na religiosidade uma importante forma de atingir sua população diversa e
satisfazer as expectativas da mesma. Tal noção, unida à busca recorrente no período helenística de legitimidade política por meio de
instituições de cunho religioso, o levou a introduzir o culto a Serápis, um deus associado, em fontes primárias, a muitas outras divindades
(Pluto, Osíris, Ápis, Dioníso, Zeus etc) já existentes e reverenciado como patrono dos Lágidas. Dessa forma, por meio da popularidade de
Serápis entre gregos e egípcios, Ptolomeu trouxe coesão para a nova estrutura social do Egito, bem como utilizou de sua relação com os
sacerdotes para conquistar sua legitimidade em termos de estrutura e popularidade.
Metodologia: Embasada em análises extensivas de fontes primárias e na produção historiográfica acerca das monarquias helenísticas, seus
governantes e os meios de legitimação utilizados por estes, a pesquisa intitulada “A introdução do culto a Serápis no Egito helenístico, ou
como se fabrica um governante legítimo” foi desenvolvida com enfoque especial na relação entre Ptolomeu I e a introdução do culto a
Serápis no Egito. O trabalho contou com reuniões periódicas com o Professor Orientador Henrique Modanez de Sant’Anna, sendo essas
individuais ou na companhia dos demais integrantes do grupo envolvidos no projeto de pesquisa, para eventuais correções no material
produzido e debates acerca do tema.
Resultados: Dividido em três pontos principais, o relatório final apresenta um governante que, fazendo uso da “religiosidade” como uma
importante ferramenta política, conquistou sua legitimidade no poder. Em uma primeira instância, são apresentados o Egito Helenístico e
sua diferença entre a releitura de Alexandre Magno e Ptolomeu Sóter por parte dos nativos, dando margem para um segundo tópico, o
qual discorre acerca da busca da reafirmação de Ptolomeu como sucessor de Alexandre. Além disso, tratamos de como este conseguira a
aceitação de ambas as elites sob seu poder. Assim, o terceiro e último ponto coloca em foco o culto a Serápis, sua iconografia e
compreensão por parte do povo comum, de forma a esclarecer como este viabilizou a consagração de Ptolomeu I como governante
legítimo do Egito e o início, assim, da dinastia Lágida.
Conclusão: No decorrer do levantamento de fontes bibliográficas acerca de Ptolomeu I e o culto a Serápis como meio viabilizador de sua
legitimação política, poucas foram as produções historiográficas capazes de suprir todos os aspectos dessa relação. Dessa forma, o
relatório final fora produzido no intuito de contribuir, de alguma forma, não apenas com os estudos de História Antiga no Brasil, mas
também com as pesquisas que, futuramente, venham a se desenvolver em campos semelhantes. No mais, tendo efetuado uma pesquisa
satisfatória em termos do cumprimento da proposta descrita no Plano de Trabalho, ela se mostrou ser um passo importante para a futura
produção do trabalho de conclusão de curso e o mestrado, uma vez que ambos abrangem os temas aqui trabalhados.
Palavras-Chave: Egito helenístico, Serápis, Ptolomeu I, legitimação, Alexandre Magno.
Colaboradores: Não há.
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Bambu Laminado Colado: Efeito do Tratamento sobre as Propriedades Físico-Mecânicas.
Amanda Monteiro Costa
Unidade Acadêmica: Departamento de Engenharia Florestal
Instituição: UnB
Orientador (a): ALEXANDRE FLORIAN DA COSTA
Introdução: A crescente demanda por madeira tem motivado a busca por materiais substitutos que possuam boas propriedades, como o
bambu. O bambu pertence à família das Poaceae com mais de 1.250 espécies espalhadas pelo mundo, sendo uma das plantas com
crescimento mais rápido do mundo (FARRELY, 1996). Em geral, sua anatomia e formato cilíndrico não são adequados para alguns usos, por
isso o Bambu Laminado Colado (BLC) tem sido utilizado quando se necessita de um material retilíneo e uniforme. O Dendrocalamus asper,
conhecido como bambu gigante têm capacidade de constituir componentes na construção civil através do BLC. Segundo Espelho e Beraldo
(2008) os bambu apresentam baixa resistência ao ataque de fungos e insetos, diminuindo a durabilidade de seus colmos. Com o objetivo
de se estudar a qualidade desse material, o presente trabalho foi realizado avaliando-se as propriedades físico-mecânicas da espécie
Dendrocalamus asper no formato de taliscas e BLC tratados termicamente.
Metodologia: O estudo foi realizado no Laboratório de Produtos Florestais pertencente ao Serviço Florestal Brasileiro e no Centro de
Pesquisa e Aplicação de Bambus e Fibras Naturais, vinculado à UnB. Foram confeccionados 400 corpos de provas em forma de taliscas com
dimensões de 2,0 cm de largura x 0,8 cm de espessura x 50 cm de comprimento. Depois de usinadas, as taliscas foram divididas em 5
blocos, A, B, C, D que receberam diferentes tratamentos térmicos e E sem nenhum tipo de tratamento. Os tratamentos térmicos foram
realizados em estufa convencional, no LPF. O bloco “A” foi tratado termicamente à temperatura de 150ºC durante 2 horas, o bloco B à
150ºC por 4 horas, o bloco C à 180ºC durante 2 horas e o bloco D à 180ºC por 4 horas. Depois do tratamento metade das taliscas foram
utilizadas para construção do BLC, a partir dos quais foram feitos os ensaios de flexão estática, bem como nas taliscas, para determinar o
módulo de ruptura (MOR) e o módulo de elasticidade (MOE), além da perda de massa.
Resultados: Para os parâmetros analisados, a perda de massa foi representativa. Quando se refere a tratamento térmico, essa perda de
massa está diretamente relacionada com a densidade final, sendo um indicativo de mudanças internas na estrutura, como a degradação da
hemicelulose, por exemplo. Através do ensaio de flexão estática realizado nas taliscas e no BLC, observou-se que o tempo necessário para
gerar uma deformação foi maior no primeiro tratamento. O módulo de elasticidade está relacionado diretamente com a rigidez dos
materiais, assim quanto maior o valor dessa propriedade mais rígido será o material, através dos cálculos obtidos notou-se que o primeiro
tratamento, tanto para as taliscas quanto para o BLC tiveram um maior valor de MOE, portanto foram considerados mais rígidos. O módulo
de ruptura representa o quanto de carga um material suporta até sua falha, quanto mais carga ele suporta maior será sua resistência e
novamente o primeiro tratamento mostrou um maior valor de MOR.
Conclusão: Através desse estudo pode-se observar que quanto mais alta a temperatura e maior o tempo aplicado nos tratamentos,
menores foram os valores de MOE e MOR. O tratamento mais indicado para os uso estrutural foi o primeiro, com temperatura de 150ºC
durante 2 horas. Foi constatado também que a ruptura ocorria nos nós quanto mais próximos estavam do apoio central da flexão estática e
menores eram os valores de MOE e MOR. No BLC, notou-se que onde a cola não foi bem aplicada ocorreu um fenômeno chamado de
cisalhamento, e a ruptura ocorria exatamente nas linhas de cola. Os resultados foram submetidos a análise de variância (ANOVA) seguida
do teste de Tukey, ao nível de 5% de significância.
Palavras-Chave: Tratamento térmico, Taliscas, BLC, Módulo de elasticidade e Módulo de Ruptura.
Colaboradores: Fernando Nunes Gouveia: Doutor do Laboratório de Produtos Florestais- Serviço Florestal Brasileiro/IBAMA.
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INOVAÇÃO EM STARTUPS: O CENÁRIO BRASILEIRO
Amanda Moreira Lopes
Unidade Acadêmica: Empreendedorismo/Gestão e Negócios
Instituição: UniCEUB
Orientador (a): Erika Lisboa
Introdução: No Brasil, a atividade empreendedora representa um percentual significativo da economia brasileira relevante para o
crescimento econômico, a produtividade, a inovação e a geração e manutenção de empregos. Devido a este cenário, o entendimento da
dinâmica deste fenômeno e seus desdobramentos configura-se importante. Ao se tratar de empreendedorismo, uma modalidade de
empresas vem ganhando destaque: as startups. Caracterizadas como um grupo de pessoas em busca de um modelo de negócios repetível
e escalável, que desenvolve produtos e serviços em condições de extrema incerteza, as startups têm características relacionadas à
inovação. Frente a este panorama, apresenta-se a seguinte questão: Quais as características da inovação presentes em startups brasileiras?
Com o intuito de responder a este problema, o artigo tem como objetivo geral identificar as características da inovação presentes em
startups brasileiras e como objetivos específicos identificar o processo de inovação em startups; caracterizar o modelo de inovação que
ocorre em startups; verificar o tipo de inovação mais frequente em startups; identificar como o aumento do número de startups influencia
na tecnologia; e identificar qual a importância da inovação para as startups.
Metodologia: Para alcançar tais objetivos a pesquisa, cuja a abordagem se caracteriza como qualitativo e quantitativo, foi realizada em
duas etapas. A coleta de dados contemplou uma etapa local e outra etapa nacional. A primeira ocorreu por meio de um grupo focal com os
responsáveis pelas startups localizadas no Distrito Federal e, posteriormente, na segunda etapa foi aplicado um questionário com
perguntas fechadas aos empreendedores de startups no Brasil.
Resultados: Como resultado da pesquisa, ao se considerar o principal produto ou serviço da empresa, seu processo produtivo e o seu
modelo de negócio, pode-se identificar uma predominância de startups geradoras de inovação incremental, ou seja, organizações que
refletem pequenas melhorias e avanços em relação ao produto, serviço, processo ou modelo já existentes no mercado. Quanto ao tipo de
inovação, a grande maioria dos respondentes se caracteriza por incorporar em suas organizações um modelo de inovação aberta sendo
caracterizada pelo envolvimento, no processo, de conhecimentos e tecnologias de fora da organização.
Conclusão: Diante dos resultados obtidos, percebeu-se a importância da inovação na busca de uma vantagem competitiva no mercado no
qual as startups atuam.
Palavras-Chave: startups; inovação; empreendedorismo
Colaboradores:
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Lesão renal aguda: fatores de risco na população pediátrica
Amanda Pereira Gomes de Moraes
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade da Ceilândia
Instituição: UnB
Orientador (a): MARCIA CRISTINA DA SILVA MAGRO
Introdução: A intervenção precoce, pode melhorar o prognóstico de uma doença, sobretudo a assistência de enfermagem no cenário de
crianças graves. Objetivo: Verificar a incidência de lesão renal aguda (LRA) em crianças hospitalizadas em Unidade de Terapia Intensiva
(UTI) e identificar padrões clínico-epidemiológicos das mesmas
Metodologia: Estudo longitudinal, prospectivo e quantitativo, desenvolvido na UTI pediátrica de um hospital público do Distrito Federal. A
amostra foi composta por 17 crianças até 12 anos de idade, de ambos os sexos. Foram incluídas aquelas sob regime de internação, sem o
diagnóstico de lesão renal prévia. A coleta de dados foi norteada por meio de um questionário estruturado. Esse estudo foi aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria de Saúde do Distrito Federal sob CAAE: 30630814.9.0000.5553.
Resultados: A maioria das crianças era do sexo masculino (58,8%), com idade média de 30,1 ? 40 meses e portadoras de cardiopatia
(47,1%). Os processos infecciosos acometeram 29,4% das crianças, com destaque para a infecção de trato urinário (23,5%). Do total de
crianças acompanhadas, 64,7% evoluíram com disfunção renal durante o período de internação na UTI, destas 47,1% foram estadiadas no
estágio de risco para LRA e 11,8% no estágio de falência renal de acordo com a Classificação pRIFLE. Crianças do sexo feminino foram
internadas maior número de vezes que do sexo masculino (p=0,008).
Conclusão: Mais da metade das crianças do sexo masculino e internadas na UTI pediátrica evoluíram com disfunção renal.
Palavras-Chave: Lesão Renal Aguda, Prevenção de Doenças, Avaliação em Enfermagem
Colaboradores: Não se aplica.
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Influência do gás ozônio no controle de fungos em sementes de milho (Zea mays L.)
Amanda Pereira Nunes
Unidade Acadêmica: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária
Instituição: UnB
Orientador (a): NARA OLIVEIRA SILVA SOUZA
Introdução: O milho é uma cultura onde é empregada alta tecnologia. Uma destas tecnologia é o uso de sementes de boa qualidade física,
fisiológica e sanitária. Usualmente os agricultores utilizam sementes tratadas com fungicidas. Uma técnica promissora para o controle de
fungos, é a adoção do gás ozônio para desinfecção de sementes, o qual já vem sendo usado para grãos, mas não em sementes. Contudo,
não se tem informação, se o seu uso afeta a qualidade fisiológica das sementes de milho e se existe o controle de fungos com seu
emprego. O objetivo do trabalho foi avaliar a qualidade fisiológica de sementes de milho ozonizadas e se existe o efeito do gás ozônio no
controle de fungos.
Metodologia: No laboratório de fitopatologia da UnB, a microbiologia fúngica foi determinada no teste de sanidade, pelo método de
incubação em substrato de papel. A partir da identificação dos fungos presentes nas sementes, foi escolhido o fungo patogênico (Fusarium
spp.) de maior representatividade nas amostras para multiplicação em meio Ágar sólido (BDA). As sementes foram mergulhadas em uma
suspensão com concentração de 106 conídios/mL da espécie do fungo. A técnica da ozonização foi feita após a inoculação de fungos nas
sementes, no laboratório de Processamento de Produtos Agrícolas. Foram usadas duas concentrações de gás ozônio, 10 mg/L (A) e 20
mg/L (B), e quatro períodos de exposição de 0,5, 1, 1,5 e 2 horas. A qualidade fisiológica e sanitária das sementes está sendo avaliada, no
laboratório de sementes, de acordo com os seguintes testes: Teste de germinação, Crescimento de plântulas, Emergência de plântulas em
campo, Teste de Sanidade de Semente.
Resultados: Para determinação de qual fungo que seria inoculado foi realizada a identificação dos fungos presentes nas sementes de
milho. Realizou-se o cultivo desse fungo (Fusarium spp.). Determinou-se a concentração de conídios para posteriormente realizar a
inoculação das sementes. Essa fase demandou um período de dez meses, o que inviabilizou a conclusão da pesquisa no tempo estimado.
Sendo assim, as sementes foram ozonizadas e se encontram na fase de avaliação quanto a qualidade fisiológica e sanitária. Informo que
foi solicitado para conclusão dessa pesquisa com essa aluna um PIBIC para 2015/2016 e já foi aprovado.
Conclusão: O trabalho encontra-se em fase de conclusão.
Palavras-Chave: Milho, Zea mays, ozônio, fungos, inoculação.
Colaboradores: Ernandes Rodrigues de Alencar Luiz Eduardo Bassay Blum
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Influência do tempo de retenção Hidráulica e da Idade do lodo no desempenho de uma célula a
combustível microbiológica alimentada com glicerol
Amanda Queiroz Guimaraes
Unidade Acadêmica: Instituto de Química
Instituição: UnB
Orientador (a): JOSE JOAQUIN LINARES LEON
Introdução: O biodiesel no Brasil tem apresentado uma grande expansão que demanda novas vias de aproveitamento do glicerol obtido na
produção daquele. A utilização de célula a combustível microbiológica é uma alternativa considerável para o tratamento da glicerina.
Nesses sistemas, em condições anaeróbias, é aproveitada a biodegradabilidade do glicerol para geração de eletricidade. Com ajuda de
trabalhos prévios, foi possível fixar as condições de operação mais adequadas em termos de concentração de substrato a ser utilizada. No
entanto, existem outros dois parâmetros fundamentais no desempenho deste tipo de células, o tempo de retenção hidráulica (TRH) e a
purga de lodos (PL), os quais requerem de um estudo pormenorizado para maximizar a potência a ser obtida do sistema. Além disto,
resulta também interessante a modelagem do sistema com o objetivo de estudar mais aprofundadamente a influencia destes dois
parâmetros operacionais sobre os processos controladores do rendimento da célula.
Metodologia: O lodo ativado foi mantido durante cinco dias no frasco coletor para favorecer microrganismos anaeróbios. Utilizou-se célula
de PVC em forma de H, consistente de dois compartimentos, anodo e catodo, separados por uma membrana Nafion® de troca catiônica.
Foi utilizado bastão de grafite como eletrodo, suportado por catalisador Pt/C no catodo. No ânodo foi depositado 100 mL do lodo e 150mL
de água residual sintética com o glicerol. No catodo havia uma solução tampão fosfato, um compressor de aquário e um difusor para
arejar. A alimentação foi feita diariamente, em sistema fechado por uma resistência de 100 ohms. O estudo do TRH transcorreu mudando a
quantidade diária de volume alimentado à célula, sendo estudados tempos de 24, 9,6, 7,5, 6,4 e 4,8 dias, mantendo constante a purga de
lodos em 10 mL. No caso da purga de lodos, foram purgados volumes de 10, 15, 25 e 32 mL de lodos diariamente, sendo utilizado o valor
ótimo do TRH encontrado no estudo anterior.
Resultados: O estudo da influência do TRH sobre o desempenho do sistema mostrou a existência de um valor ótimo de 6,4 dias. Neste
valor, foi possível obter um máximo de potência de 38 mW/cm2, com uma remoção máxima de matéria orgânica (medida pela DQO) de
95%, junto com os outros nutrientes alimentados ao sistema, amônia e fosfatos. Da mesma forma, a idade do lodo apresenta uma
influência significativa no rendimento eletroquímico do sistema, sendo encontrado um valor ótimo de purga de lodos de 25 mL (potência
de 42 mW/cm2). Especialmente dramáticos resultou o uso de um volume de purga de lodos de 32 mL, sendo observada praticamente a
ausência de produção de energia elétrica, devido à lavagem dos microrganismos produtores de eletricidade. Finalmente, os resultados
foram ajustados a um modelo matemático semi-empírico simples, o qual permitiu observar a influência que este parâmetros possuem no
desempenho eletroquímico, especialmente na contribuição do ânodo às curvas de polarização.
Conclusão: Tanto o tempo de retenção hidráulica quanto a purga de lodos apresentam uma influência muito significativa no desempenho
da célula a combustível microbiológica, sendo fundamental sua otimização para extrair dela a maior quantidade possível de energia com o
máximo de remoção de matéria orgânica. Por outro lado, a ajuda da ferramenta matemática de modelagem resulta de grande ajuda na
hora de interpretar os resultados da célula e conhecer mais profundamente os processos que nesta ocorre e as tendências observadas.
Palavras-Chave: Tempo de retenção hidráulica, idade de lodo, célula a combustível microbiológica, modelagem, desempenho
eletroquímico.
Colaboradores: Estação de Tratamento de Esgoto “Asa Norte” - CAESB Projeto Universal CNPQ n. 474381/2013-7
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Aleitamento Materno e Estado Antropométrico de Crianças com Deficiência de G6PD Diagnosticadas
pela Triagem Neonatal e Acompanhadas no Hospital Universitário de Brasília (HUB)
Amanda Regia de Oliveira Silva
Unidade Acadêmica: Faculdade de Medicina
Instituição: UnB
Orientador (a): SILVANA FAHEL DA FONSECA
Introdução: É inquestionável a importância do Aleitamento Materno (AM) para os lactentes com doenças crônicas, principalmente no que
se refere ao estado nutricional e a proteção contra doenças infecciosas previsíveis e consequente impacto na redução da
morbimortalidade. A deficiência de G6PD é uma eritroenzimopatia hereditária, ligada ao cromossomo X, na qual a maioria dos indivíduos é
assintomática e as manifestações clínicas mais comuns são a icterícia neonatal e as crises hemolíticas. O objetivo deste estudo foi
descrever a história de AM e a antropometria de crianças com deficiência de G6PD com diagnóstico precoce por meio da triagem neonatal.
Metodologia: Trata-se de uma coorte ambispectiva, com crianças de até dois anos de idade, acompanhadas no Ambulatório de
Hematologia Pediátrica do HUB, com o diagnóstico confirmado de deficiência de G6PD pelo Programa de Triagem Neonatal do DF, cujos
responsáveis aceitaram participar do estudo e assinaram o TCLE. Em todas as consultas, foram aferidos peso e comprimento e calculados
os indicadores de avaliação antropométrica preconizados pela OMS: comprimento por idade (C/I) e peso por comprimento (P/C), expressos
em escore Z, nos quais a classificação do estado nutricional se baseou. A história de aleitamento materno foi informada pela
mãe/cuidador(a), por meio de questionário padronizado. O Aleitamento materno exclusivo (AME) foi definido como a situação em que a
criança recebeu somente leite humano, sem outros líquidos ou sólidos, à exceção de medicamentos. Desmame foi considerado quando o
leite materno não fazia parte da dieta.
Resultados: 47 crianças participaram do estudo. 78,7% foram amamentadas por mais de 6 meses de idade, sendo 50,0% destas de forma
exclusiva (AME) até os 6 meses de idade. Apenas uma criança não foi amamentada. A avaliação antropométrica (n=35) demonstrou que
80,0% das crianças apresentavam perfil compatível com eutrofia, 2,8% compatível com magreza, 8,6% estavam com risco de sobrepeso e
8,6 % com sobrepeso.
Conclusão: O diagnóstico de deficiência de G6PD não teve qualquer impacto na prevalência do aleitamento materno nem no estado
nutricional das crianças, quando comparado com os dados publicados na literatura nacional, referentes às crianças saudáveis.
Palavras-Chave: deficiência de G6PD, aleitamento materno, estado nutricional
Colaboradores: Jéssica Monteiro Vasconcellos, Tatiana Santos Rodrigues, Rodrigo Cabral da Silva .
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Dinâmica de nitrogênio em áreas de diferentes idades submetidas a plantio mecanizado de espécies
herbáceas e arbóreas para fins de restauração ecológica
Amanda Rodrigues Vieira
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade de Planaltina
Instituição: UnB
Orientador (a): GABRIELA BIELEFELD NARDOTTO
Introdução: Nas últimas décadas, os modelos de produção agrícola têm causado alterações na estrutura do ecossistema, composição e
funcionamento. Tais modificações no uso e cobertura do solo afetam a dinâmica da matéria orgânica do solo, que por sua vez, é
fundamental para manter o ciclo de nitrogênio e carbono em nível de ecossistema. Os Sistemas Agroflorestais (SAF) surgem como uma
alternativa de produção agrícola que visa minimizar os efeitos da intervenção humana. A disponibilidade de nitrogênio no solo revela os
processos biogeoquímicos que ocorrem no solo e isso pode dar subsídios para verificar o status da produção primária no ecossistema.
Visto isso, o trabalho tem como objetivo avaliar a disponibilidade de N mineral e da razão C/N no solo em um SAF e compará-lo com um
pasto ao lado, localizados numa propriedade rural na região de Cerrado do Brasil Central, Planaltina, DF.
Metodologia: Amostras de solo de 0-10 cm de profundidade espacialmente distribuídas em 28 pontos, sendo 16 no pasto e o 11 no SAF
foram coletadas em setembro de 2014. Para obter a concentração de N-NH4+ e N-NO3- foram escolhidos 12 pontos entre os 28, sendo 6
no pasto e 6 no SAF. As amostras de solo fresco foram extraídas com KCl 1 N e as concentrações de N mineral (N-NH4+ e N-NO3-) foram
determinadas colorimetricamente. Amônio foi medido utilizando o reagente Nessler, e nitrato foi usado a diferença entre 218 e 228 nm e
245 e 280 nm num espectrofotômetro-UV. Todos os resultados são expressos baseados no peso de solo seco (PS a 105°C). Para textura e
pH do solo as amostras foram secas ao ar, destorroadas e passadas em peneira de 2mm. O teor gravimétrico da água foi realizado através
da diferença entre o peso fresco e o peso seco dos solos coletados. A determinação do C e N total foi efetuada pelo método da combustão
total a 950°C em um analisador elementar modelo Truspec CHN628, utilizando cerca de
Resultados: A concentração de N-NH4+ apresentou valores médios de 1,79 (± 1,59) e 1,62 (± 0,49), e a concentração de N-NO3- valores
médios de 0,88 (± 0,39) e 1,04 (± 0,17) no pasto e no SAF, respectivamente. A textura do solo foi de cerca de 40% de areia, 15% de silte e
40% de argila em ambas as áreas. Os valores médios de pH em água e em KCl foram de 5,97 (± 0,19) e 5,03 (± 0,15) no pasto e de 6,56 (±
0,67) e 5,46 (± 0,78) no SAF. O valor médio de N total no solo foi de 0,17% no pasto e 0,20% no SAF. Quanto a razão C/N, obteve-se valores
de 18,87 no pasto e 16,38 no SAF, indicando que no SAF, a taxa de decomposição deve ser maior que no pasto.
Conclusão: A dinâmica de N no solo apresentou um mesmo padrão no pasto e no SAF com uma maior predominância de amônio no solo
em relação ao nitrato. No entanto, a maior disponibilidade de N mineral (amônio + nitrato) no solo do SAF e as menores razões C/N nesses
solos indicam que uma maior quantidade de N está sendo disponibilizada e que poderiam estar disponíveis para o consumo das plantas
aumentando assim a produção primária nestes sistemas.
Palavras-Chave: Cerrado, N mineral, razão C/N, pH do solo
Colaboradores: Mábia Kelly de Abreu, Mauricio Hoffmann
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Levantamento e análise das instituições responsáveis pela gestão do território da Chapada dos
Veadeiros – GO
Amarilis Bahia Bezerra
Unidade Acadêmica: Departamento de Geografia
Instituição: UnB
Orientador (a): HELEN DA COSTA GURGEL
Introdução: A Chapada dos Veadeiros é uma microrregião localizada no norte do estado de Goiás, abrangendo oito municípios, São João
d’Aliança, Alto Paraíso de Goiás, Colinas do Sul, Teresina de Goiás e Cavalcante, Montes Belos, Nova Roma, Monte Alegre de Goiás e
Colinas do Sul. A população total deste território é de 62.656 habitantes, dos quais 20.546 vivem na área rural. Essa região envolve um
ambiente natural bastante preservado, com diversas unidades de conservação, além de uma forte cultura tradicional. Possui 3.347
agricultores familiares, 1.412 famílias assentadas, 6 comunidades quilombolas e 1 terra indígena. É uma área que se apresenta como um
cenário de grande complexidade no que se refere a sua organização territorial. A partir desse contexto, o presente estudo tem como
objetivo identificar as unidades territoriais, a fim de dar subsídio ao projeto de pesquisa Paisagens e análise socioambiental para o apoio a
gestão da saúde ambiental na região da Chapada dos Veadeiros – GO.
Metodologia: Trata-se de uma pesquisa com caráter descritivo, com o objetivo realizar uma análise socioambiental para o apoio a gestão
da saúde ambiental da região da Chapada dos Veadeiros – Go. Para tal, primeiramente foi realizada a identificação dos órgãos
governamentais, responsáveis pela gestão do território, tais como INCRA, FUNAI, Ministério do Meio Ambiente (MMA) e ICMBio. No
segundo momento, foi realizado o levantamento de dados referentes às delimitações existentes na região, tais como os assentamentos
rurais, áreas quilombolas, unidades de conservação e terras indígenas, junto aos órgãos de gestão territoriais municipais, estaduais e
federais. Em paralelo a etapa de levantamento de dados, foi realizada uma pesquisa de campo, para o reconhecimento da área e validação
das informações. Por fim, para a manipulação e organização dos dados coletados foi utilizada ferramentas de geoprocessamento, assim
como para a elaboração do mapa da organização territorial da Microrregião da Chapada dos Vead
Resultados: A Microrregião da Chapada dos Veadeiros compreende em seu território diferentes unidades de organização territorial, sendo
estas, geridas por diferentes órgãos governamentais. Nessa região encontra-se uma parcela do território indígena da etnia Avá-Canoeiros,
sob a responsabilidade da Fundação Nacional do Índio (FUNAI). São encontrados também territórios quilombolas e áreas de
assentamentos rurais, geridos pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). A Chapada dos Veadeiros, além de
compreender diferentes territórios e comunidades, também abrange em sua área unidades de preservação ambiental. São localizadas
nessa região o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, sob a responsabilidade de cunho federal, a APA Pouso Alto, sob a
responsabilidade do Estado de Goiás e diversas RPPNs, sob responsabilidades privadas, sendo todas essas áreas fiscalizadas e geridas pelo
Ministério do Meio Ambiente (MMA) e pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade.
Conclusão: Através do mapa da organização territorial da microrregião da Chapa dos Veadeiros observou-se a complexidade que há nessa
região, principalmente em relação a gestão do território por parte das comunidades existentes nesse local. Nessa região observou-se uma
sobreposição de duas áreas que compreendem diferentes comunidades, o território quilombola e área de assentamento rural, ambos
geridos pelo mesmo órgão governamental. Da mesma forma, verificou-se que uma parcela do território quilombola e várias áreas de
assentamento rural estão localizados dentro da Área de Proteção Ambiental Pouso Alto. A presença de um número significativo de
unidades de proteção ambiental e de diferentes comunidades tradicionais contribuem para que seja uma das áreas mais preservadas do
estado de Goiás, refletindo a importância dessa região e a preservação de suas unidades, visto que contribuem para a preservação do
bioma cerrado e sobretudo de culturas, que por muitas vezes são excluídas.
Palavras-Chave: Microrregião, Chapada dos Veadeiros, Unidades Territoriais, Comunidades Tradicionais, Organização Territorial
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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Amazônia sob controle: Tratado de Cooperação Amazônica
Ana Amelia Alves Serpa
Unidade Acadêmica: Departamento de História
Instituição: UnB
Orientador (a): CARLOS EDUARDO VIDIGAL
Introdução: Dentro de um contexto de instabilidade política e governo militar é desenvolvido pelo Brasil um dos grandes avanços
diplomáticos da América Latina, o Tratado de Cooperação Amazônica - TCA. Envolvendo toda uma política de aproximação territorial,
econômica e social e afirmação de soberania territorial, o TCA surge como uma medida de aproximação entre os países amazônicos,
conduzido para uma política de desenvolvimento conjunto da região. Sendo o Brasil o responsável pela diplomacia em 1978 foi assinado
pela Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela o TCA, fruto de toda uma política de aproximação bilateral entre o
Brasil e os países envolvidos.
Metodologia: A investigação sobre o Tratado de Cooperação Amazônica partiu da leitura de textos sobre a diplomacia, a política exterior e
as relações internacionais do Brasil, em especial sobre os laços com os vizinhos amazônicos. A pouca oferta de textos sobre essa temática,
principalmente sobre a década e meia que antecede a assinatura do Tratado, levou à pesquisa em fontes primárias, do Ministério das
Relações Exteriores (MRE/Arquivo Histórico), o que permitiu o desenvolvimento do tema, provavelmente com alguma originalidade.
Resultados: Instituído em 1978, e assinado pela Bolívia, Colômbia, Venezuela, Equador, Peru, Suriname, Guiana e o responsável pelas
negociações, Brasil, a cargo do embaixador Rubens Ricupero durante o governo do General Geisel (1974 – 1979) e entrando em vigor em
dois de agosto de 1980. O TCA traz em seu texto varias questões de caráter regional, apresentando semelhanças ao Tratado da Bacia do
Prata, introduzindo ideias já concebidas em blocos e agora expandida em todo o âmbito territorial. A busca por desenvolvimento entre as
partes envolvidas, traz no texto do TCA a expansão da infra-estrutura de transporte, comercio, liberdade de navegação nos rios
Amazônicos, todas essas medidas colocada no Tratado que confirmar uma das grandes intenções do Brasil na região, que seria a facilitação
do comercial e a ligação do Brasil a zonas comerciais, como o Pacifico que só seria possível através do território amazônico. Essa política de
integração territorial é visível nos governos de Médici e Geisel, atravé
Conclusão: Todo o desenrolar dos acontecimentos que levam ao Tratado de Cooperação Amazônica, deixa claro as inúmeras hipóteses que
desencadearam a sua elaboração. Entre elas a muito utilizada para explicar o fenômeno é o medo de uma internacionalização da região,
porem os fatos levam há crer que muito mais que um medo de perca de soberania sobre a região, o que prevalecia era uma política
desenvolvimentista Brasileira, com ênfase no território e nas inúmeras vantagens que ele poderia trazer para o nosso país.
Palavras-Chave: Diplomacia, América-Latina, Amazônia, Política Bilateral, Tratado de Cooperação Amazônico
Colaboradores: Não se aplica
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A produção acadêmica sobre professores (as): estudo insterinstitucional da Região Centro-oeste:
tecnologias educacionais
Ana Beatriz Brito Alves
Unidade Acadêmica: Departamento de Teoria e Fundamentos
Instituição: UnB
Orientador (a): MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA FREITAS
Introdução: O presente trabalho visa analisar a produção acadêmica relacionada ao tema professores e tecnologias educacionais na
formação docente. A pesquisa, de caráter cooperativo, foi realizada junto a REDECENTO- Rede de Pesquisadores sobre Professor (a) no
Centro-Oeste. Por ser uma pesquisa interinstitucional o foco é analisar a produção acadêmica em esfera local e regional, associado à
temática do impacto das tecnologias educacionais na formação do professor. O problema da pesquisa consiste em discutir e analisar
criticamente a formação de professores com referencial teórico sobre tecnologia da educação. O objetivo geral deste artigo é identificar e
catalogar dissertações que envolvem a temática, apresentadas na pós-graduação da Faculdade de Educação da UnB, no período de 2008 a
2009.
Metodologia: A metodologia utilizada na pesquisa foi a análise documental, o instrumento de análise foi a “Ficha de Análise” construída
pela REDECENTRO para sistematização das leituras das dissertações. O objetivo consistiu em ler, analisar e classificar dissertações
relacionadas ao sub-tema formação inicial de professores ao curso de Pedagogia da FE/UnB relativos a tecnologias educacionais avançou a
partir da seleção de dissertações do Programa de Pós-graduação da Faculdade de Educação/UnB com a temática voltada para a área de
tecnologias educacionais,.Após a seleção iniciou-se a leitura e análise da dissertação: “Inclusão digital de professores da Secretaria de
Educação do Distrito Federal: Um estudo sobre a formação docente” juntamente com a equipe a Ficha de Análise referente à dissertação
mencionada foi preenchida, revisada e analisada.
Resultados: Após leitura e análise da dissertação e da Ficha de Análise será estabelecido um paralelo entre os resultados obtidos e a
fundamentação teórica, levantando elementos para a compreensão da formação de professores na produção acadêmica da região CentroOeste
Conclusão: Espera-se ao final das análises das dissertações e do preenchimento das Fichas de Análise compreender a realidade da
formação do docente na área de tecnologias educacionais e adquirir competências de professor pesquisador, desenvolvendo habilidades
na realização da pesquisa científica.
Palavras-Chave: formação docente, tecnologias educacionais, ficha de análise
Colaboradores: Luzia Costa de Souza e Norma Lúcia Queiroz
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Avaliação da influencia da reativação metabólica na medição da condutividade elétrica em sementes de
Dimorphandra mollis Benth como estimativa de viabilidade.
Ana Beatriz de Freitas Ferreira
Unidade Acadêmica: Departamento de Engenharia Florestal
Instituição: UnB
Orientador (a): ROSANA DE CARVALHO CRISTO MARTINS
Introdução: Astronium fraxinifolium, conhecido popularmente como Gonçalo-Alves, pertence à família Anarcadeaceae, é uma espécie
arbórea nativa do Cerrado, sendo considerada pioneira e heliófita, característica de terrenos rochosos e secos. Suas sementes são
ortodoxas e tolerantes a diferentes tipos de estresses, resultando em um alto potencial germinativo. No entanto, trata-se de uma espécie
de alto interesse econômico devido a seus múltiplos usos, como: medicinal, paisagístico, melífero, com destaque para o madeireiro. Logo, é
uma espécie muito explorada, chegando a entrar, em 1992, através da Portaria IBAMA n. 37-N (de 03 de abril), para a lista das espécies
arbóreas do cerrado ameaçadas de extinção. Todavia, a espécie não tem sido usada em programas de reflorestamento, embora a maioria
de suas populações naturais tenha sido destruída pela exploração antrópica. Dessa forma, considerando que o principal meio de dispersão
de Astronium fraxinifolium no ambiente é através de suas sementes, faz-se ne
Metodologia: Foram coletadas sementes de Astronium fraxinifolium de 10 matrizes em áreas de Cerrado de sentido restrito. Essas
sementes foram submetidas ao teste de Condutividade Elétrica, para isto, retirou-se uma amostra de 400 sementes. Ao todo foram 2 (dois)
tratamentos: i) Com reativação metabólica-hidratação, onde as sementes ficariam embebidas por 24h em papel filtro à uma temperatura
constante de 25°C, ii) Sem reativação metabólica. Em cada tratamento foram aplicados dois métodos para o teste de condutividade
elétrica: i) Método Massal, ii) Método Individual. Cada tratamento contou com 10 repetições, totalizando 100 sementes para cada método.
Antes de realizar a medição da condutividade elétrica todas as sementes ficaram embebidas durante 4h a uma temperatura constante de
25ºC. Após realizada as medições, as sementes foram colocadas para germinar em rolos de papel filtro. O teste de germinação teve
duração de 15 dias, a umidade foi monitorada 3 vezes por semana. Efetuou-se a análise de vari
Resultados: Ao todo germinaram 98 sementes dentre as 100 do tratamento de reativação metabólica (com embebição), pelo método
massal, já no método massal sem tratamento de reativação metabólica, germinaram apenas 85 sementes. No método individual com
tratamento de reativação metabólica germinaram 93 sementes, já no método individual sem tratamento germinaram 96 sementes.
Considerando-se a germinação das sementes com e sem tratamento de reativação metabólica, independente do método aplicado ao teste
de condutividade elétrica (massal ou individual), verificou-se que 95,5% das sementes submetidas ao tratamento de reativação metabólica
germinaram, em contrapartida, 90,5% das sementes que não passaram pelo mesmo também germinaram. Segundo a análise de variância,
para o método massal, o tratamento de reativação metabólica foi mais eficiente, pois apresentou maior germinação e menor
condutividade elétrica, comparado com as sementes que não passaram pelo referido tratamento. No entanto, para o método indiv
Conclusão: O alto percentual de sementes germinadas em ambos tratamentos deveu-se ao seu potencial germinativo, mostrando que não
há diferença significativa entre sementes tratadas e não tratadas, o que explica o fato do teste individual, realizado com a fase de
hidratação não ter afetado significativamente a germinação. Alguns trabalhos encontrados obtiveram resultados semelhantes a este, onde
comprovavam que o maior tempo de embebição resultava na diminuição dos valores de condutividade elétrica, em sementes vigorosas.
No entanto, outros trabalhos observaram que o aumento do tempo de hidratação das sementes refletia em uma maior lixiviação de
exsudato e íons para o meio em função da desestruturação das membranas, aumentando os valores da condutividade elétrica. Embora o
método massal tenha apresentado significância tanto no teste de condutividade quanto no de germinação, este método é menos confiável
que o individual, visto que ele mascara os valores obtidos em uma amostra, em decorrência de nã
Palavras-Chave: Gonçalo-Alves, reativação metabólica, vigor, viabilidade
Colaboradores: Juliana Martins de Mesquita Matos, Mikaela Silva
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Viabilidade e germinação de sementes de espécies do Cerrado utilizadas em plantios de restauração
ecológica
Ana Beatriz Peixoto dos Santos
Unidade Acadêmica: Departamento de Ecologia
Instituição: UnB
Orientador (a): ISABEL BELLONI SCHMIDT
Introdução: O plantio direto de sementes é uma forma eficiente e barata de restauração ecológica. Este trabalho está inserido em um
projeto conjunto UnB e ICMBio, que visa desenvolver técnicas para a restauração de áreas de Cerrado por meio do plantio direto de
sementes de espécies de herbáceas, arbustivas e arbóreas. Para isto, é preciso desenvolver métodos de coleta, beneficiamento e
identificar espécies com maior potencial germinativo, especialmente para ervas e arbustos. Neste trabalho, avaliamos o beneficiamento,
emergência e viabilidade de sementes de 35 espécies nativas do cerrado sentido restrito (20 arbóreas, 6 arbustivas e 9 gramíneas)
coletadas em 2014.
Metodologia: No beneficiamento, realizou-se a separação de sementes aparentemente viáveis, inviáveis e impurezas (galhos, folhas e
outros), para registro da razão entre os pesos “sementes viáveis/total da amostra” (SV/PT), em três repetições por espécie Para
determinação da taxa de emergência os diásporos de cada espécie foram dispostos em bandejas com terra, em casa de vegetação coberta
e irrigação automatizada por aspersão (3x 4minutos/dia). A emergência das plântulas foi acompanhada semanalmente entre janeiro e
abril/2015. Para as espécies arbóreas e arbustivas foram utilizados 100 diásporos por espécies, para as gramíneas, devido à dificuldade de
separação das sementes do fruto e à alta frequência de frutos vazios e sementes abortadas, foram utilizadas 4000 diásporos/espécie. Após
o plantio em casa de vegetação, as espécies que apresentaram E menor do que o esperado tiveram suas sementes desenterradas,
embebidas em água por 24h e testadas quanto a viabilidade com 2,3,5 trifenil tetrazólio (1%).
Resultados: As arbóreas apresentaram a maior emergência (E=34%), seguidas de arbubustivas (E= 15%) e gramíneas (E=4%). Entre as
arbóreas, Astronium fraxinifolium e Magonia pubescens tiveram maior emergência (E>90%), Dipteryx alata (E=1%), Terminalia fagifolia e
Myracrodruon urundeuva (E=2%) tiveram as menores. Entre as arbustivas, Anacardium humile (E=32%) e Stylosanthes capitata (E=18%)
apresentaram as maiores taxas, Vernonia sp. e Lepidaploa aurea (ambas Asteraceae, E = 10%) e Senna alata (E=3%) tiveram as menores.
Entre as gramíneas, Schyzachirium sanguineum (E=13%) teve a maior taxa, seguida de Andropogon bicornis (E=9%), as gramíneas nativas
Andropogon fastigiatus e Aristida riparia tiveram E=0%. Seis espécies apresentaram E menor que o esperado e foram desenterradas. As
sementes de Terminalia fagifolia estavam podres, as de Senna alata germinaram durante a embebição e Tachigali aurea, Stryphnodendron
adstringens, Hymenaea stigonocarpa, e Dipteryx alata foram testados quanto à viabilidade (V=
Conclusão: A baixa emergência para as espécies de gramíneas indica que estas devem ser semeadas para restauração em grandes
quantidades para compensar a baixa emergência. Os resultados apresentados por Andropogon fastigiatus e Aristida riparia contrastam
com o bom estabelecimento destas espécies em restauração por semeadura direta. Isto pode indicar que algumas espécies nativas
requerem alternância de condições abióticas e/ou interações biológicas para a germinação. Das 35 espécies testadas, Senna alata e
Stryphnodendron adstringens mantiveram sementes não germinadas e viáveis em boa proporção, o que indica que a técnica de plantio
para estas espécies pode ser melhorada pela escarificação das sementes pré-plantio. Conclui-se que, embora haja uma taxa de emergência
mais alta para espécies arbóreas e mais baixa para gramíneas, a taxa de emergência em espécies nativas do Cerrado é muito variável
dentro da mesma forma de vida.
Palavras-Chave: Beneficiamento, Emergência, Tetrazólio
Colaboradores: Alba Orli de Cordeiro, Alessandro Moreira Gonçalves, Alexandre Bonesso Sampaio, Ana Carla dos Santos, Augusto César
Silva Coelho, Daniel Vieira Mascia, Fabiana Silva de Sousa, Isabel Belloni Schmidt, Keiko Fueta Pellizzaro e Samuel Montenegro.
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CARACTERIZAÇÃO DA VEGETAÇÃO ARBUSTIVO-ARBÓREA EM ÁREA DE CERRADO SENTIDO RESTRITO NO
PARQUE NACIONAL DA CHAPADA DOS VEADEIROS: MÉTODO RAPELD
Ana Beatriz Serrao Liaffa
Unidade Acadêmica: Departamento de Engenharia Florestal
Instituição: UnB
Orientador (a): JOSE ROBERTO RODRIGUES PINTO
Introdução: O Cerrado é a savana mais rica de espécies do mundo (Mendonça et al., 2008). O bioma apresenta ampla variação de
paisagem e peculiares condições climáticas e edáficas, o que reflete em elevada biodiversidade e alto nível de endemismo de plantas
vasculares (Felfili & Silva Júnior, 2005). Por outro lado, o avanço do agronegócio reduziu acentuadamente a cobertura vegetal natural deste
bioma (Sano et al. 2009), alterando a paisagem e colocando em risco a flora e a fauna regional (Klink & Moreira, 2002). Com isso, estudos
como inventários florístico e fitossociológicos nos remanescentes de vegetação nativa podem subsidiar políticas públicas de preservação
ambiental e até mesmo de desenvolvimento sustentável (Ribeiro et al., 2005). O objetivo deste estudo é descrever a composição florística
e a estrutura da vegetação arbustivo-arbórea em 1,0 ha de Cerrado sentido restrito no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros - Goiás,
a partir do método RAPELD de levantamento da diversidade biológica.
Metodologia: A vegetação foi amostrada no módulo RAPELD instalado no PARNA Chapada dos Veadeiros, Goiás, segundo o protocolo
Magnusson et al. (2005), Takahashi (2011). A parcela inventariada foi a 3.500 norte (40 x 250 m), dividida em 25 segmentos. O tamanho
das unidades amostrais variou com as classes de tamanho: C1 - diâmetros da base à 30 cm do solo – Db30cm = 2 cm (4 x 10 m), C2 Db30cm = 5 cm (20 x 10 m) e C3 - Db30cm = 10 cm (40 x 10 m). Em campo, foi registrada a identificação botânica e mensurados os valores
de Db30cm e altura total. Os indivíduos amostrados foram marcados com placas de alumínio numeradas. Os índices de diversidade,
equabilidade e os parâmetros fitossociológicos foram calculados para cada classe de tamanho com auxílio do programa Mata Nativa 2
(Cientec 2005). A suficiência amostral foi avaliada através da proporção da riqueza estimada pelo índice de Jackknife 1. Foram construídos
histogramas de distribuição de frequência dos indivíduos nas classes de diâmetro e de altura.
Resultados: Foram amostrados 1.132 indivíduos distribuídos em 55 espécies, 40 gêneros e 26 famílias nas três classes de diâmetro. Os
índices de diversidade de Shannon (H’), de equabilidade de Pielou (J) variaram pouco entre as classes (C1: H’ = 2,75 e J = 0,76, C2: H’ = 2,41
e J = 0,67 e C3: H’ = 2,73 e J = 0,7). As principais famílias em termos de abundância foram Fabaceae e Asteraceae (juntas somaram 29% dos
indivíduos em C1), Velloziaceae e Arecaceae (48% em C2) e Vochysiaceae e Fabaceae (33,5% em C3). As espécies que apresentaram os
maiores Índice de Valor de Importância Ampliado (IVIA) foram Vellozia squamata, Chamaecrista orbiculata, Callisthene mollisima, Syagrus
comosa e Aspidosperma multiflorum. A distribuição diamétrica apresentou inclinação negativa, composta majoritariamente por indivíduos
de menor diâmetro, típico de distribuição “J-invertido”. A distribuição dos indivíduos nas classes de altura apresentou distribuição
tendendo à normal.
Conclusão: Considerando que a área amostrada é caracterizada como Cerrado Rupestre e comparando com estudos realizados em outras
regiões, mas na mesma fitofisionomia, os resultados florísticos e estruturais foram semelhantes. A comunidade apresentou riqueza e
diversidade de espécies por estrato foi considerável, comparando com resultados obtidos em outras amostragens. Cerca de 25% das
espécies registradas em cada classe representaram 80,47% (C1), 83,27% (C2) e 76,69% (C3) da densidade de indivíduos. Em termos
estruturais, observou-se que os indivíduos com até 10 cm de Db30cm e até 2 m de altura são dominantes no ambiente. Esse resultado
indica que a vegetação possui porte pequeno e bom estoque de regenerantes.
Palavras-Chave: Fitossociologia, Estrutura da vegetação, Cerrado Rupestre, Projeto SisBiota, Rede ComCerrado.
Colaboradores: Rede ComCerrado e Centro de Referência em Conservação da Natureza e Recuperação de Áreas Degradadas - CRAD/UnB.
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Avaliação da Relação entre Invasão de Estruturas Para-selares e Evolução nos Tumores Somatotróficos
Ana Beatriz Silva Campanholo
Unidade Acadêmica: Faculdade de Medicina
Instituição: UnB
Orientador (a): LUCIANA ANSANELI NAVES
Introdução: A acromegalia é uma doença caracterizada pelo excesso de produção do hormônio do crescimento (GH) e do fator de
crescimento semelhante à insulina (IGF-1)1. Suas manifestações clínicas são o aumento das extremidades e modificações fisionômicas,
bem como complicações cardiovasculares, respiratórias, metabólicas e neoplásicas. Os adenomas hipofisários possuem diferentes padrões
de agressividade na sua apresentação, sendo essa determinada por recorrência e resistência a um tratamento multimodal2. A identificação
precoce de adenomas agressivos pode auxiliar na escolha do tratamento inicial, melhorando assim o prognóstico. Entretanto, tem sido
difícil determinar fatores que determinam agressividade. Em 2013 foi proposta uma nova classificação dos tumores hipofisários3, levando
em conta invasão tumoral e marcadores de proliferação. Houve grande correlação entre essa classificação e a progressão da doença. A
invasão tumoral, por si só, foi relacionada a uma maior recorrência e progressão da
Metodologia: O estudo foi realizado no Ambulatório de neuroendocrinologia do Hospital Universitário de Brasília (HUB), sendo do tipo
prospectivo de caso controle. Foram selecionados pacientes portadores de acromegalia em acompanhamento médico regular no HUB a
partir do cadastro de atendimento no serviço de Endocrinologia. Os critérios de inclusão foram: pacientes de idade maior ou igual a dezoito
anos e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Foram excluídos pacientes que não preencheram os critérios de
inclusão. Os dados foram coletados a partir de revisão de prontuários, de lâminas e de laudos radiológicos, verificando-se o padrão de
progressão e desenvolvimento tumoral desde o diagnóstico. Foram avaliadas as características radiológicas atuais do tumor e comparadas
com aquelas observadas ao diagnóstico. Os dados foram tabulados no programa Excel e a análise estatística foi realizada através do
métodos ANOVA.
Resultados: Foram incluídos 29 pacientes com diagnóstico de acromegalia entre janeiro de 1993 a novembro de 2002, recrutados através
do registro ambulatorial da Unidade de Neuroendocrinologia do HUB. A distribuição entre os sexos foi semelhante entre homens 37,93%
(n = 11) e mulheres 62,06% (n = 18). A média de idade ao diagnóstico foi de 38 anos (17-62 anos). Dessa análise, forma excluídos dois
pacientes por falta de dados referentes à idade ao diagnóstico. Foram analisadas as imagens de Ressonância Magnética de Sela Túrsica de
29 pacientes para avaliar a estabilização do tumor, sete pacientes foram excluídos dessa análise devido à falta de dados. Evidenciou-se que
72,72% (n=16) obtiveram a estabilização do tumor e 27,27% (n=6), obtiveram sinais de recidiva tumoral da imagem. Observou-se também
que 31,25% (n=6) dos pacientes que obtiveram estabilização do tumor apresentavam evidências de invasão para-selar, contrastando com
50% (n=3) dos pacientes com sinais de recidiva tumoral
Conclusão: A distribuição da doença não foi diferente entre os sexos, com sutil predomínio do sexo feminino. Esse achado corresponde aos
dados da literatura onde se evidencia que a doença ocorre igualmente em ambos os sexos, embora alguns autores relatem discreta
preponderância do sexo feminino. A média de idade ao diagnóstico foi equivalente à faixa etária encontrada em outros estudos
epidemiológicos (Acrobel e Registre Fraçais d’Acromegalie). É de grande importância estabelecer uma classificação de tumores hipofisários
que se correlacione com o prognóstico. Em 2013 foi proposta uma nova classificação desses tumores baseada em invasão tumoral e
marcadores de proliferação tumoral. No entanto, em nosso estudo forma observados pacientes que não apresentavam nenhum desses
marcadores que evoluíram com difícil controle da doença. Portanto, talvez uma nova forma de se classificar tumores hipofisários, como
nos traz o artigo americano “Uma classificação estrutural e funcional da Acromegalia” de CuervaPalavras-Chave: Acromegalia, Tumores Hipofisários, Classificação, Invasão para-selar
Colaboradores: Carolina Saldanha Neves Horta Lima Lara Benigno Porto Dantas
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Avaliação do Comportamento Cinético de Reações de Copolimerização de Pivalato de Vinila com
Derivados de Óleos Vegetais
Ana Carolina Couto de Oliveira
Unidade Acadêmica: Instituto de Química
Instituição: UnB
Orientador (a): FABRICIO MACHADO SILVA
Introdução: O uso de óleos vegetais em novos materiais poliméricos tem se tornado mais frequente especialmente por serem
provenientes de fontes renováveis, mas também devido a sua alta disponibilidade, baixo custo e ao alto potencial de modificação dos
ácidos graxos insaturados, presentes em grandes concentrações em sua composição. O que torna esses materiais ainda mais interessantes
para a indústria são as propriedades de alguns de seus constituintes que favorecem o processo de polimerização, bem como diferentes
propriedades finais dos polímeros obtidos, o que permite o seu uso na formulação de diferentes materiais utilizados na síntese de tintas,
adesivos, resinas, nanocompósitos, termoplásticos e termorrígidos. Neste trabalho foram realizadas reações de homopolimerização de
pivalato de vinila e copolimerização de pivalato de vinila e oleato de metila metacrilado (OMEM). Foram avaliados o efeito da temperatura
de reação sobre a conversão bem como a quantidade de indicador necessária. Foi estudad
Metodologia: As reações de homopolimerização foram realizadas em um balão de fundo redondo sob agitação magnética constante,
acplado a um condensador de refluxo e uma placa de aquecimento. O emulsificante (dodecil sulfato de sódio), o tampão, (bicarbonato de
sódio) e o iniciador (persulfato de potássio) foram adicionados ao sistema de reação, sob agitação magnética de 300 rpm. As reações foram
conduzidas por 2 horas. As reações de copolimerização foram realizadas em um balão de fundo redondo sob agitação magnética
constante, ligado a um condensador de refluxo e uma placa de aquecimento. O emulsificante (dodecil sulfato de sódio), o tampão,
(bicarbonato de sódio) e o iniciador (persulfato de potássio) foram adicionados ao sistema de reação, sob agitação magnética de 300 rpm.
Quando a temperatura da mistura reacional atingiu 80 °C, foram adicionados o pivalato de Vinila e o OMEM. O volume restante de
iniciador foi adicionado periodicamente até que se atingissem 30 minutos de reação. A reação foi cond
Resultados: Diferentes temperaturas foram utilizadas nas reações de homopolimerização. Conversões muito baixas foram observadas
quando as polimerizações foram conduzidas a 60 °C e 70 °C. Por outro lado, conversões de aproximadamente 100 % foram obtidas quando
as reações foram realizadas a 80 °C e 90 °C. O efeito de diferentes concentrações de OMEM na copolimerização com pivalato de vinila foi
avaliado. Foi possível obter conversões de aproximadamente 100 % nas reações com adição de 2,5 % a 25 % de OMEM. Embora
conversões elevadas sejam obtidas, a quantidade de iniciador no meio reacional deve ser aumentada em resposta a adição do
comonômero OMEM, de tal forma, que quanto maior for a concentração de OMEM, maior deve ser a concentração de KPS no meio
reacional. Ambos, copolímeros e homopolímeros, apresentam a primeira perda de massa significativa, entre 350 °C e 400 °C e que os
copolímeros apresentam uma segunda perda de massa significativa entre 500 °C e 600 °C. Alguns dos copolímeros não foram com
Conclusão: Reações de homopolimerização de pivalato de vinila e copolimerização de pivalato de vinila e oleato de metila metacrilado
foram realizadas em um processo de polimerização em emulsão, com a finalidade de obter novos materiais poliméricos, avaliar o efeito da
temperatura na conversão obtida bem como, avaliar o efeito da incorporação de um ácido graxo como monômero provenientes de fontes
renováveis modificado nas cadeias polimérica de um homopolímero termoplástico. Altas conversões finais foram atingidas, obtendo
polímeros com boa estabilidade térmica. Foi possível perceber que a incorporação do OMEM às cadeias poliméricas diminui
significativamente a temperatura de transição. Os dados de caracterização apresentados sugerem potencial para utilização na indústria de
tintas e adesivos.
Palavras-Chave: Óleos vegetais, pivalato de vinila, oleato de metila metacrilado, polimerização em emulsão, tintas, adesivos.
Colaboradores: Alan Thyago Jensen
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Perfil epidemiológico da parada criorrespirtória atendida pelo seviço de atendimento pré-hospitalar no
Distrito Federal
Ana Carolina de Lima Galdino
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ciências da Saúde
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Orientador (a): PAULA REGINA DE SOUZA HERMANN
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Síntese e caracterização de SAPO-C-SBA-15 micro-mesoestruturada.
Ana Carolina Honorio da Silva
Unidade Acadêmica: Instituto de Química
Instituição: UnB
Orientador (a): GESLEY ALEX VELOSO MARTINS
Introdução: Para aplicação como suporte catalítico, materiais mesoporosos requerem características que garantam a estabilidade dos
sítios ativos inseridos na estrutura. É bastante comum que estes sítios, normalmente metais nobres crescidos no sistema de mesoporos,
sejam lixiviados para o meio líquido durante seu uso em processos catalíticos em batelada. Desse modo, a definição da fronteira entre
catálise homogênea e heterogênea nem sempre é clara quando se trata de metais suportado em materiais mesoporosos. Lee e
colaboradores [1] avaliaram suportes mesoporosos com diferentes diâmetros de poros e verificaram que, dentre os materiais estudados,
aqueles com poros maiores (6,8 nm), como os da SBA-15, estabilizaram nanopartículas de ouro suportadas no interior das cavidades
durante a calcinação, enquanto que nos suportes mesoporos com diâmetro de poros inferior (2,4 nm), como os da MCM-48, as
nanopartículas de ouro facilmente sofriam extrusão para a superfície externa do material. Estes resultados ref
Metodologia: Os géis reacionais que foram preparados para obtenção do MCF contém: i) como fonte de silício o tetraetilortosilicato
(TEOS), ii) como direcionador de estrutura mesoporosa o copolímero bloco Pluronic P-123 previamente suspenso em uma solução ácida e
Heptano para formação da estrutura MCF (Mesostructured cellular foam), seguindo as seguintes razões molares: 1,0SiO2 : 0,009NH4F :
1,28HCl : 0,007P123 : 4,43Heptano : 54,6H2O. Este gel foi sintetizado na temperatura de 30 °C. Já para síntese da MOR-MCF, foi
primeiramente sintetizado a mordenita através do envelhecimento de 24 h a temperatura ambiente do gel de composição 1SiO2 :
0,38Na2O : 0,025Al2O3 : 80H2O e posterior tratamento hidrotérmico de 24 h a 180 °C. Ao gel de síntese de SBA-15 foi adicionado a
mordenita recém sintetizada em que 20% dos átomos de silício da reação são originados da estrutura microporosa da mordenita e o
restante do TEOS normalmente utilizado para o preparo de um gel de MCF. Já para os materiais micro-meso estrutu
Resultados: Os difratogramas (Figura 1) mostram os resultados obtidos da síntese da mordenita, MOR-MCF (24h) e MOR-MCF (12h). Nesta
figura observa-se a presença de picos relativos aos da estrutura da mordenita segundo o padrão IZA (Internacional Zeolites Association).
Alguns destes picos ocorrem no DRX da MOR-MCF (24h) e MOR-MCF (12h), podendo indicar a presença de domínios microporosos nas
paredes da MOR-MCF (24h) e MOR-MCF (12h). Os difratogramas de Raios-X não deixam claro se houve maior inserção de material
microporoso nas paredes da MFC, quando se avalia a intensidade dos sinais. É possível que a mordenita esteja presente nas paredes da
MCF como pequenos fragmentos ou domínios da estrutura microporosa. As imagens de microscopia eletrônica de varredura mostram que
a morfologia da mordenita se resume em cristais intercrescidos formando uma estrutura maior com formato oblato. Já a morfologia da
MCF e MOR-MCF (12horas) se assemelham à placas curvas e finas, é possível identificar pela transparênc
Conclusão: Dos resultados obtidos de DRX, MEV e TEM pode-se concluir que fragmentos de mordenita podem estar inseridos nas paredes
da MCF, já que não foram observados fragmentos de mordenita nas imagens de MEV ou TEM.
Palavras-Chave: micro-mesoporoso, MOR-MCF, Síntese, caracterização, poro
Colaboradores: A Universidade de Brasília, ao Instituto de Química – UnB e ao CNPq pelo apoio e bolsa concedida para a aluna Ana
Carolina realizar este trabalho. Ao DPP/IQ/UnB, CAPES, MCT/CNPq (470227/2013-3), FINATEC, FAPDF e FIEP-CTInfra.
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Avaliação da influência de extratos de fungos endofíticos na expressão de metaloproteinase tipo 1 em
cultura de fibroblastos.
Ana Carolina Lima
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ciências da Saúde
Instituição: UnB
Orientador (a): MARIA DE FATIMA BORIN
Introdução: O envelhecimento da pele, que pode ser causado por fatores intrínsecos e extrínsecos, leva a alterações que modificam seu
aspecto gradativamente. O processo de envelhecimento pode promover certas disfunções nos fibroblastos e uma remodelação da matriz
extracelular dérmica, assim como pode ocasionar uma desorganização nas fibrilas de colágeno. As metaloproteinases de matriz (MMP),
endopeptidases zinco-dependentes, são responsáveis pela degradação da matriz extracelular. Produtos naturais podem proteger a pele
dos danos causados pelo envelhecimento e podem aumentar a biossíntese de colágeno. Dentre as possíveis fontes para obtenção de
produtos naturais encontram-se os fungos endofíticos, capazes de produzir uma ampla variedade de metabólitos bioativos. Assim, o
objetivo deste projeto foi avaliar a capacidade quimioprotetora dos extratos de dois fungos endofíticos por meio da avaliação da influência
desses extratos na expressão de metaloproteinase tipo 1 em cultura de fibroblastos.
Metodologia: Os fungos foram incubados em meio pré-fermentativo a 30°C, sob agitação constante, por 48 horas, para produção dos
inóculos, que foram transferidos para o meio fermentativo e mantidos, sob agitação constante, a 30°C por 5 dias. Os micélios foram
separados dos fluidos de cultura por filtração a vácuo, e os fluidos de cultura foram submetidos à partição com solvente orgânico para
extração dos metabólitos dos fungos. A citotoxicidade dos extratos foi avaliada pelo método do MTT. Fibroblastos dérmicos foram
cultivados em meio DMEM, suplementado com 10% de soro fetal bovino (SFB) e antibióticos. O tratamento das células com os extratos foi
mantido por 48 h e a indução do estresse oxidativo foi feita por tratamento com 300 µM de H2O2 por 1 hora. Após este período, as células
foram cultivadas em DMEM com SFB por 48 h a 37°C, com 5% de CO2 e 95% de umidade. As células foram, então, recolhidas para extração
do RNA total. A expressão gênica de MMP-1 nas células foi então quantificada por RT-qPCR
Resultados: Os fibroblastos tratados com os extratos mostraram viabilidade celular acima de 80% para as concentrações de até e 25 µg/mL
do extrato do fungo I e até 100 µg/mL do extrato do fungo II. Após os tratamentos, o teor de pureza e concentração do RNA total extraído
dos fibroblastos tratados ou não com extratos se mostraram apropriados. A expressão relativa de MMP-1 nos fibroblastos tratados com
300 µM de H2O2 foi avaliada com relação à expressão deste gene nos fibroblastos que não foram submetidos a nenhum tipo de
tratamento e, após o tratamento com peróxido de hidrogênio, houve um aumento de 233,5% na expressão do mRNA do gene da MMP-1.
A diminuição na expressão gênica relativa do mRNA da MMP-1 foi observada nos fibroblastos que foram tratados com as concentrações de
5 µg/mL e 10 µg/mL do extrato do fungo I. A expressão gênica relativa do mRNA da MMP-1 nos fibroblastos tratados com a concentração
de 2,5 µg/mL do mesmo extrato apresentou tendência de diminuição média de 29,24%.
Conclusão: O extrato do fungo I promoveu uma diminuição nos níveis de MMP-1 nas células expostas ao estresse oxidativo, mostrando
atividade promissora contra danos ocasionados pelo envelhecimento e revelando, assim, o potencial quimioprotetor deste extrato.
Palavras-Chave: Envelhecimento, pele, fungos endofíticos, fibroblastos, metaloproteinase.
Colaboradores: Laíza Magalhães de Araújo, Michella Soares Coelho, Francisco de Assis Rocha Neves
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Estudo funcional da prolil oligopeptidase em Leishmania chagasi
Ana Carolina Martins Domingues
Unidade Acadêmica: Departamento de Biologia Celular
Instituição: UnB
Orientador (a): IZABELA MARQUES DOURADO BASTOS CHARNEAU
Introdução: As leishmanioses são um conjunto de enfermidades parasitárias causadas por mais de 20 espécies de protozoários do gênero
Leishmania em humanos no mundo, sendo 7 delas identificadas no Brasil. Além da ampla distribuição geográfica nos continentes, estimase que há uma prevalência de 12 milhões de casos no mundo, distribuída em 88 países. Por ser uma doença negligenciada, percebe-se a
necessidade da descoberta de novos fármacos, visto que as drogas usadas atualmente apresentam problemas como toxicidade, alto custo,
ineficácia em muitos casos e resistência. Desta forma, a identificação de fatores de virulência e enzimas envolvidas em processos essenciais
para a viabilidade do parasito podem representar alvos para o desenvolvimento racional de novos fármacos. Dentre as enzimas com
potencial para alvos de drogas, está a prolil oligopeptidase, uma serino protease que pode estar envolvida na infectividade e
patogenicidade em Trypanosoma cruzi e Trypanosoma brucei, respectivamente. Assim, esse
Metodologia: Cultura de células: Formas promastigotas de L. chagasi foram cultivadas em meio Schneider suplementado com 10% de soro
fetal bovino inativado e 100-µg/ml de gentamicina e mantido em estufa a 28 °C, Western Blot: Foi utilizada a rPOPLc para imunizar
camundongos a fim de produzir soros anti-rPOPLc. Os soros foram analisados por immunoblot contendo extrato solúvel de L. chagasi,
Imunofluorescência: A partir de uma cultura de 1,0x107 parasitos/mL, parasitos foram incubados com anticorpo primário anti- rPOPLc e
secundário Alexa flúor anti-igG de camundongo e depois analisados por microscopia de fluorescência, Teste de inibição do parasito: Os
parasitos foram incubados com inibidor ZPP (Z-Pro-Prolinal) e, após 20h, foi adicionado AlamarBlue para leitura EndPoint no ponto 24h,
Teste de inibição enzimática: Após uma diluição seriada de 10, 5, 2,5, 1,25 e 0,6 nM do ZPP e incubação por 15min com a POP, foi
adicionado 20mM do substrato Suc-Gly-Pro-Leu-Gly-Pro-AMC e feita a leitura cinética.
Resultados: Western Blot: os soros reconheceram a banda de 80kDa da enzima recombinante, devido às seis caudas de histidina, e de
~78kDa no extrato solúvel de formas promastigotas de L. chagasi, Imunofluorescência: As imagens obtidas por microscopia de
fluorescência indicaram a presença de rPOPLc no citoplasma dos parasitos promastigotas de L. chagasi. Como controle, foi usado o soro
pré-imune retirado antes da primeira imunização. Teste de inibição do parasito: a análise do teste de inibição de formas promastigotas de
L. chagasi não demonstrou inibição considerável estatisticamente. Esse resultado foi obtido através da análise comparativa das taxas de
atividade do controle e do experimento, Teste de inibição enzimática: Foi observada uma inibição de 81% da enzima usando a
concentração de 10 nM do inibidor ZPP. Com o perfil de inibição foi possível determinar a IC50 de 5,22 nM.
Conclusão: A partir desse estudo com a caracterização bioquímica da prolil oligopeptidase foi possível concluir que as imunizações
produziram soro imune contra a POP de Leishmania chagasi, o que permitiu o reconhecimento da proteína em Western blot, a
citolocalização da POP é no citoplasma das formas promastigotas do parasito, o inibidor Z-Pro-Prolinal inibe a atividade da rPOPLc em 81%
com IC50 de 5,22 nM, o que demonstra uma efetividade de inibição estatisticamente muito elevada, e que, apesar de estudos anteriores
demonstrarem a redução da viabilidade do parasito com a ausência ou redução dessa enzima, sua inibição não provoca grandes alterações
no desenvolvimento e reprodução de L. chagasi.
Palavras-Chave: Leishmania, leishmaniose, proteases, prolil oligopeptidase
Colaboradores: Camila Lasse, Clênia dos Santos Azevedo, Flávia Nader Motta, Philippe Grellier, Jaime Santana
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Avaliação dos efeitos de terapia periodontal sobre os dos níveis de PCR no soro de inidivuos com
diabetes tipo 2 e periodontite grave.
Ana Carolina Portes Pasmadjian
Unidade Acadêmica: Departamento de Odontologia
Instituição: UnB
Orientador (a): MARIA DO CARMO MACHADO GUIMARAES
Introdução: As doenças periodontais representam a manifestação patológica da resposta imunoinflamatória do hospedeiro frente ao
desafio microbiano na interface dentogengival. Os sinais clínicos da periodontite induzida por biofilme são sinais de inflamação com perda
ossea. No processo inflamatório, a função da resposta de fase aguda é a remoção dos agentes agressores e a promoção da cura. Como
resposta à fase aguda, existem proteínas cuja concentração no soro aumenta, pelo menos, 25% em resposta à inflamação, sendo uma
delas a PCR. O diabetes tipo 2 é uma desordem metabólica representada pela resistência à insulina ou ausência de secreção do hormônio.
Indivíduos diabéticos possuem alterações nos mecanismos imunológicos e uma relação estreita com a doença periodontal. Além disso,
níveis elevados de PCR estão relacionados a eventos cardiológicos patológicos. Sendo assim, o estudo objetivou analisar a estreita relação
entre níveis de PCR no soro somado à doença periodontal associada ao diabetes.
Metodologia: A amostra incluiu 27 indivíduos diabéticos tipo 2, 16 mulheres e 11 homens com mais de 18 anos. Foram registradas em seis
sítios por dente, com sonda periodontal milimetrada “Michigan 0” com marcações de Willians (Neumar), medidas de profundidade de
sondagem, recessão gengival, nível de inserção clínica, sangramento gengival e placa visível. Coleta de sangue feita no laboratório de
análises clinicas do HUB para verificar hemograma e PCR. Os níveis de PCR foram medidos pelo método de Nefelometria. Tratamento
periodontal não cirúrgico por raspagem foi efetuado. Ao fim da raspagem, foi feita a repetição de todos os exames. Análise dos parâmetros
clínicos periodontais foram apresentados pela média ± desvio padrão e os resultados iniciais e pós terapia periodontal foram comparados
pelo t Student. Os resultados da PCR estão em porcentagem. Para a análise da PCR foi usado o teste de Mc Nemar. No teste de correlação
(p<0,05), foi verificado a relação entre parâmetros clinicos e níveis de PCR.
Resultados: A amostra foi composta por 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%). Os
níveis iniciais de PCR foram considerados de risco baixo para doenças cardiovasculares (PCR < 1 mg/L) em 10 indivíduos (37,31%),
moderado em 6 (22,22%) e alto (PCR > 3 mg/L) em 11 (40,47%). Nos níveis finais, 8 indivíduos apresentaram riscos baixo e 8 moderado
(29,62%). Risco alto continuou em 11 (40,46%). A diferença entre os dados foi -0,737 mg/L, desvio padrão de 4,904 mg/L. Após a terapia,
houve mudanças dos valores da variável PCR e dos dados clinicos em períodos diferentes. Um item inflamatório local importante, o IG,
contribuiu para PCR 0,07 mg/L mais alta (p=0,0458) antes da terapia periodontal.
Conclusão: O objetivo do estudo foi investigar a relação entre PCR associada à periodontite em diabéticos tipo 2. Os resultados mostraram
melhoras na condição periodontal. Entretanto, não houve redução dos níveis de PCR. Todavia, o intervalo entre o fim da terapia
periodontal e a aferição da PCR pode ter influenciado os resultados. Lalla et al. (2007) avaliaram os níveis de PCR em diabéticos quatro
meses após a terapia e concluíram que esse tempo pode ser considerado precoce para se obter um completo reparo tecidual. As revisões
publicadas por Ioannidou et al. (2006) incluíram apenas estudos que reavaliaram a PCR após dois meses do tratamento periodontal para
evitar flutuações agudas da PCR logo após a terapia. Apesar de haver necessidade de mais estudos para elucidar a correlação entre as
variáveis, é notório que o diabetes mellitus 2 tem como complicação a periodontite e, à medida que esta progride, as proteínas de fase
aguda como a PCR são sintetizadas e repercutem em fatores sistêmicos.
Palavras-Chave: Diabetes melito, periodontite, proteína C reativa
Colaboradores: Valéria Martins de Araújo Carneiro Danuza Gonçalves de Souza Mariana Caldas de Oliveira Matos Vanessa Reinaldo
Carvalho de Castro
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Investigação sobre o uso de vestes apertadas no tórax e o risco de câncer de mama
Ana Carolina Rios Chen
Unidade Acadêmica: Faculdade de Medicina
Instituição: UnB
Orientador (a): SALETE DA SILVA RIOS
Introdução: Titulo :Investigação sobre o número de horas de uso do sutiã diariamente e a sua associação ao risco de câncer de mama.
Introdução O câncer de mama é a neoplasia feminina que mais acomete a mulher atualmente. Apesar dos esforços investigativos, a sua
etiologia ainda não foi completamente esclarecida. Existem alguns gatilhos desconhecidos que fazem com que determinadas mulheres
tenham a doença enquanto outras em condições de vida absolutamente idênticas não a desenvolvem. Há um questionamento persistente
com relação ao uso de sutiã e o aumento do risco de câncer de mama porém os estudos até o presente não foram conclusivos. Este foi um
dos estudos pioneiros que investigou o número de horas de uso do sutiã através de um estudo do tipo caso controle.
Metodologia: Metodologia Foram investigadas 152 pacientes com câncer de mama e 152 controles do ambulatório de Mastologia da
Faculdade de Medicina, a respeito de fatores de risco e características do uso do sutiã. Inicialmente as pacientes responderam a um
questionário padrão e foram interrogadas a respeito do número de horas de uso diário. Os resultados obtidos foram agrupados em 3
partes a saber as que usavam a vestimenta <= a 8 horas, > 8 a 16 horas e > 16 horas. 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 o tempo de utilização do sutiã ajustada
por um conjunto de covaráveis clínicas . As covariáveis com associação p < 0.25 com a ocorrência de câncer de mama foram incluídas. A
análise multivariada foi conduzida empregando-se uma regressão de Poisson.
Resultados: Resultados Observou-se que mulheres que tinham um coeficiente de horas de uso diário do sutiã maior do que 16 horas por
dia apresentaram uma maior incidência de câncer de mama. Foi constatado que a frequência da neoplasia mamária, foi 2,79 vezes maior
em pacientes com tempo de uso de sutiã maior que 16 hs quando comparadas àquelas com tempo de uso menor ou igual a 8 horas diárias
(p < 0,0001).
Conclusão: Conclusão Este estudo mostrou que existe uma associação entre o uso de sutiã durante um período prolongado de tempo e o
câncer de mama. Estes dados poderão contribuir para esclarecer melhor a etiologia e ajudar na prevenção desta terrível doença que tem
matado milhares que mulheres em todo o mundo.
Palavras-Chave: câncer de mama sutiã horas uso
Colaboradores: Dra Maria de Fátima Brito Vogt e Dr Carlos Marino Calvano
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Avaliação do efeito do GQ-2, um novo candidato a agonista parcial de PPAR?, sobre o perfil de genes
termogênicos em animais obesos e diabéticos induzidos por dieta
Ana Carolina Rocha Oliveira Morais
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ciências da Saúde
Instituição: UnB
Orientador (a): FRANCISCO DE ASSIS ROCHA NEVES
Introdução: O diabetes é uma doença crônica que afeta grande parte da população mundial, sendo o diabetes tipo 2 (DM2) a forma mais
prevalente, frequentemente associada à obesidade e caracterizada por disfunção secretória da célula beta e resistência à insulina. A TZD
pioglitazona é utilizada como sensibilizador à insulina no tratamento do DM2, sendo sua ação mediada pela ativação total do PPAR?.
Muitos estudos relacionam os efeitos adversos das TZDs, como edema, ganho de peso, toxicidade cardiovascular e perda óssea, com a
ativação total do PPAR?. Desta forma, tem havido grande interesse em desenvolver compostos capazes de modular a atividade do receptor
sem desencadear estes efeitos adversos. O GQ-2 é um derivado de TZD que, em estudos prévios, mostrou eficácia anti-hiperglicemiante
sem ganho de peso. Com o objetivo de explorar seus efeitos sobre o tecido adiposo (TA), este trabalho visou avaliar o efeito do GQ-2 sobre
variáveis metabólicas e o consumo de oxigênio pelo TA branco visceral.
Metodologia: O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética no uso animal da UnB. Foram usados camundongos C57BL/6 machos com 4
semanas de idade divididos aletoriamente em grupos de 4 a 5 animais para receber dieta controle (1 grupo, NFD) ou hiperlipídica (3
grupos, HFD). A partir da 17ª semana, o grupo NFD foi tratado com veículo (Tween 20%) e os grupos HFD foram tratados com veículo, a
TZD rosiglitazona (4 mg/kg/d) ou o derivado TZD GQ-2 (20 mg/kg/d) por via intraperitoneal, durante 21 dias. A glicose capilar foi aferida
antes e ao final do tratamento, e ao final do tratamento os animais foram eutanasiados para coleta de amostras de TA branco (TAB). Foi
determinada a massa do TAB visceral e o consumo de oxigênio deste depósito, com a utilização do eletrodo de Clark. Os resultados dos
diferentes grupos foram comparados por análise de variância (ANOVA) seguida da comparação de Neuman-Keuls, e considerados
significativos valores de p < 0,05.
Resultados: A partir da aferição da glicose capilar dos animais que recebiam HFD observou-se que os mesmos apresentavam glicemia
elevada quando comparados com o grupo NFD (175 +/- 14,5 vs 138+/- 21,63 mg/dL). Os camundongos que receberam HFD e foram
tratados com rosiglitazona, como esperado, apresentaram redução significativa da glicemia (132 +/- 15,87 mg/dL, p < 0,05 vs HFD tratado
com veículo). O GQ-2 reduziu a glicemia de forma comparável à rosiglitazona (125 +/- 9,42mg/dL, p < 0,05 vs HFD tratado com veículo).
Camundongos tratados com rosiglitazona apresentaram decréscimo não significativo do ganho de peso em resposta à HFD, ao passo que
os camundongos tratados com GQ-2 apresentaram redução significativa do peso. Observou-se, ainda, redução significativa da massa
adiposa epididimal (visceral), e tendência não significativa de aumento do consumo de oxigênio por este depósito.
Conclusão: Os resultados deste estudo confirmaram o potencial anti-hiperglicemiante do derivado TZD GQ-2 no modelo de obesidade e
resistência insulínica induzidas por HFD, e seu potencial de induzir perda de peso, em comparação com a TZD rosiglitazona, um agonista
completo do PPAR?. A redução do peso foi acompanhada de redução da massa adiposa branca visceral, que pode sugerir efeitos
metabólicos adicionais à redução da glicemia. Além disso, foi observada tendência de aumento do consumo de oxigênio pelo tecido
adiposo branco visceral que, no contexto de redução de sua massa, pode sugerir aumento do catabolismo lipídico e, talvez, da
termogênese neste sítio. Estudos adicionais são necessários para caracterizar o efeito deste composto sobre o gasto energético e sobre
outros sistemas influenciados sobre as TZDs, como a massa óssea e o aparelho cardiovascular.
Palavras-Chave: Receptor gama ativado por proliferadores peroxissomais, tiazolidinedionas, GQ-2, obesidade, tecido adiposo, consumo de
oxigênio.
Colaboradores: Camila Greice Christ, Michella Soares Coelho, Fernanda Cerqueira Barroso de Oliveira, Angélica Amorim Amato
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Detecção de genes de beta-lactamases de espectro estendido CTX-M em amostras de água por
multiplex PCR
Ana Carolina Rodrigues
Unidade Acadêmica: Departamento de Biologia Celular
Instituição: UnB
Orientador (a): TATIANA AMABILE DE CAMPOS
Introdução: Os ambientes aquáticos possuem grande relevância na emergência e dispersão de resistência a antibióticos, pois são os
principais receptáculos destes poluentes. Na água, bactérias de diferentes origens misturam-se facilitando a troca de genes transferidos
por elementos genéticos móveis, o que inclui os genes de resistência. Como consequência, a água constitui não apenas uma rota de
disseminação de bactérias resistentes entre populações humanas e animais, mas também uma rota de introdução de genes de resistência
em bactérias pertencentes a ecossistemas naturais, transformando cepas não patogênicas em reservatórios de genes de resistência. Assim,
a presença de bactérias e genes de resistência a antibióticos observada em efluentes podem estar diretamente associados à disseminação
ambiental de cepas bacterianas resistentes. Neste trabalho padronizamos a detecção de genes que codificam beta-lactamases de espectro
estendido CTX-M em amostras de água.
Metodologia: Uma cepa UPEC (Escherichia coli uropatogênica) previamente genotipada para os alelos CTX-M-15 foi submetida à extração
de DNA como descrito a seguir. Após 18 horas de cultivo a 37°C em meio LB, a suspensão bacteriana foi diluída a10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 105, 10-6, 10-7, 10-8, 10-9 e 10-10. Cada diluição foi homogeneizada em 1L de água e filtrada em membrana de 22um. Cada membrana foi
transferida para tubos individuais de 15mL contendo 1mL de TE (Tampão Tris-EDTA pH8,0) e submetidas à sonicação por ultrassom
durante 5 minutos. Cada suspensão foi, então, transferida para tubos de 1,5mL e centrifugada. Os precipitados foram submetidos a
extração de DNA com clorofórmio álcool-isoamílico e utilizados para a detecção de genes 16S rDNA e CTX-M-15 por PCR. O DNA da cepa
extraído com o Wizard kit (Promega) foi usado como controle positive da reação.
Resultados: Após a eletroforese em gel de agarose, observamos que o gene 16S foi detectado em todas as diluições testadas. O gene CTXM-15, contudo foi detectado até a diluição 10-2.
Conclusão: Os resultados mostram que a metodologia de extração de DNA apresentou-se adequada para a detecção de genes de
resistência aos beta-lactâmicos em água.
Palavras-Chave:
Colaboradores: Laura Fernandes Gonçalves, graduanda em Ciências Biológicas, Universidade de Brasília, UnB. Vicente de Paulo Martins,
Departamento de Biologia Celular, Instituto de Ciências Biológicas, Universidade de Brasília, UnB.
Tatiana Amabile de
Campos,Departamento de Biologia Celular, Instituto de Ciências Biológicas, Universidade de Brasília, UnB.
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Distribuição, petrografia e geoquímica das rochas metavulcânicas ácidas do greenstone belt Serra de
Santa Rita –GO
Ana Carolina Rodrigues Miranda
Unidade Acadêmica: Instituto de Geociências
Instituição: UnB
Orientador (a): CATARINA LABOURE BEMFICA TOLEDO
Introdução: Os terrenos arqueanos encerram registros de grande parte da história evolutiva da terra. Entretanto, este registro é
fragmentado e envolve processos tectônicos complexos, possivelmente distintos dos regimes tectônicos atuais. A investigação destes
terrenos de extrema importância para o entendimento dos processos tectônicos atuantes no Arqueano e, também, para o estudo da
gênese dos depósitos minerais a eles associados. O presente trabalho tem como objetivo estudar as rochas metavulcânicas ácidas que
compõem o greenstone belt Serra de Santa Rita, na região de Goiás, e assim compreender sua distribuição espacial e realizar a
caracterização petrográfica e geoquímica detalhada desta unidade.
Metodologia: Inicialmente foi realizada revisão bibliográfica a respeito da geologia do Bloco Arqueano/Paleoproterozoico de Goiás, com
ênfase no greenstone belt Serra de Santa Rita com enfoque principal na Formação Digo Digo. Em seguida, foi feita a descrição de 10
lâminas delgadas. Devido à dificuldade de identificação de certos minerais em algumas lâminas foi utilizado o Microscópio Eletrônico de
Varredura (MEV), do Laboratório de Geocronologia da Universidade de Brasília, com a finalidade de fazer um mapeamento na matriz das
rochas metavulcânicas para os elementos sódio, potássio e cálcio para ajudar na identificação dos tipos de feldspato. As análises
geoquímicas foram realizadas no laboratório da ALS Minerals de acordo com a metodologia do laboratório para cada tipo de elemento.
Resultados: A partir da análise petrográfica foi possível individualizar três grupos distintos de rochas associados à unidade intermediária a
félsica da Formação Digo Digo: metavulcânica intermediária a ácida com textura ígnea preservada, xistos com textura ígnea preservada e
epidoto quartzo clorita xistos. De acordo com os dados gequímicos as amostras pertencem a serie cálcio-alcalina e foram classificadas
como andesito. Os padrões de elementos terras raras normalizados para o condrito são enriquecido em terras raras leves e depletado nos
elementos terras raras pesados. Nos diagramas discriminantes de ambiente tectônico, o conjunto de amostras analisadas ocupa o campo
das rochas vulcânicas típicas de arcos de ilha.
Conclusão: As rochas inseridas na unidade intermediária a félsica que compõem a Formação Digo Digo foram separadas em grupos
distintos, de acordo grau de preservação ou obliteração das texturas ígneas primárias. Com base nestes critérios foram identificados três
grupos de rochas: metavulcânica intermediária com textura ígnea preservada, xistos com textura ígnea preservada e xistos sem textura
magmática. A análise dos dados geoquímicos indicam que estas rochas são andesitos da série cálcio-alcalina, com assinatura geoquímica
semelhante as rochas vulcânicas formadas em ambientes da arcos de ilhas.
Palavras-Chave: greenstone belts, andesitos, terrenos arqueano-paleoproterozóico de Goiás
Colaboradores: Hardy Jost, Adalene Moreira Silva
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Perfil socioeconômico e condições de saúde e trabalho de catadores de resíduos sólidos da Associação
Recicle a Vida em Ceilândia- DF.
Ana Carolina Silva Martins
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade da Ceilândia
Instituição: UnB
Orientador (a): VANESSA RESENDE NOGUEIRA CRUVINEL
Introdução: O crescimento populacional e econômico tem grande influência nos hábitos de consumo que geram impactos negativos ao
meio ambiente, como aumento da geração de resíduos sólidos. Segundo dados da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e
Resíduos Especiais, em 2013 foram geradas mais de 76 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos no país, enquanto no Distrito
Federal foram produzidas cerca 9.500 toneladas por dia (Anuário do Distrito Federal, 2013). Nesse contexto, surgem os catadores que
resíduos sólidos, que buscam na reciclagem uma alternativa de subsistência. Segundo Medeiros e Macêdo (2007), estima-se que existem
cerca de 500.000 catadores de materiais recicláveis no Brasil, organizados em cooperativas, associações ou trabalhando de forma
autônoma. Segundo a Central de Cooperativas de Catadores de Materiais Recicláveis existem 12 cooperativas e associações no Distrito
Federal, e entre elas a Associação Recicle a Vida, onde o presente estudo foi realizado.
Metodologia: Esta pesquisa foi realizada com 40 catadores de resíduos sólidos pertencentes à Associação Recicle a Vida localizada em
Ceilândia-DF que conta com 64 associados. A coleta dos dados foi realizada por estudantes bolsistas e voluntários do projeto de extensão
Pare, Pense e Descarte da Universidade de Brasília, Faculdade da Ceilândia, durante os meses de agosto a outubro de 2013. O questionário
foi validado em 10% da amostra que foi posteriormente descartada. O questionário utilizado contem seis blocos referentes à variáveis
sócio econômicas, saúde do trabalhador, história clínica e estilo de vida, vigilância em saúde, formação política e social, direito e economia.
Os dados foram tabulados pelo software EpiInfo 7. O projeto foi aprovado pelo CEP sob o número 427.624.
Resultados: Em relação à cor/ Raça: 73,6%, dos catadores se declararam negros enquanto 2,6%, se declararam amarelos. Quanto ao sexo,
63,16% são homens e 36,84% mulheres. Quanto à idade dos catadores 66%, são adultos jovens com idade entre 21 e 43 anos. Observa-se
que 68,45% dos entrevistados se declaram solteiros, 19,6% casados, 16,6% em união estável e 7,14% desquitado ou divorciado. Em relação
a filhos, 72,5% afirmaram possuir pelo menos um filho e a média de filhos observada para o total de catadores é de 1,85. Observou-se que
74% são residentes na Ceilândia-DF. Quanto à posição no núcleo familiar, 67% dos entrevistados afirmam ser o chefe da família. Quanto
ao nível de escolaridade, 30% dos catadores são analfabetos ou estudaram apenas até o ensino primário. 38% afirmaram não terem
concluído o ensino fundamental. As doenças referidas mais prevalentes foram hipertensão (17,3%), insônia (12%), hérnia de disco (8,3%),
Transtornos do sono (8,5%), e Lesão por esforço repetitivo (7,4%).
Conclusão: A Política Nacional de Resíduos Sólidos e a inserção dos catadores na Classificação Brasileira de Ocupação são avanços
importantes para a categoria profissional de catadores. Porém percebe-se em vários estudos que o trabalho dos catadores demanda
grandes esforços físicos e riscos ocupacionais do trabalho realizado . Sendo assim, o trabalho possui condições precárias, com longas
jornadas e exposição a diversos riscos. Com isso, observa-se a necessidade de ações para o empoderamento e melhoria da qualidade de
vida e condições de trabalho, bem como o planejamento de políticas públicas voltadas a esses trabalhadores, visto que as políticas
existentes para populações carentes são muito frágeis e não contemplam o contexto que os indivíduos estão inseridos. A parceria da
Universidade é muito importante para melhorar as condições de saúde. Além disso, as atividades realizadas apresentam grandes
contribuições na formação integral e humanística dos estudantes.
Palavras-Chave: Catadores, resíduos sólidos, coleta seletiva, reciclagem
Colaboradores: Não houve colaboradores
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CONHECIMENTO, ATITUDE E PRÁTICA SOBRE HEPATITES B E C POR MANICURES E PEDICURES NO
NÚCLEO BANDEIRANTE
Ana Caroline Maia de Andrade
Unidade Acadêmica: Epidemiologia
Instituição: UCB
Orientador (a): Maria Liz Cunha de Oliveira
Introdução: As hepatites virais são doenças causadas por diferentes agentes, que tem em comum o hepatotropismo (FERREIREA; SILVEIRA, 2004). A distribuição dessas doenças é
de forma universal, sendo os principais, os vírus A, B, C, D e E, tendo o homem como único reservatório.
As principais formas de contrair o vírus são através de transmissão perineal, relações sexuais desprotegidas, transfusão de sangue ou derivados, transplantes de órgãos ou tecidos,
compartilhamento de utensílios de higiene pessoal como, escova de dente e alicates de unha (CORTELLI, 2012).
Consideradas integrantes do grupo de risco sanitário, as manicures requerem uma capacitação adequada, uma vez que a literatura revela desconhecimento sobre a necessidade
de se ter cuidados de biossegurança na prestação deste serviço (SILVA et al. 2014).
O presente estudo teve como objetivo avaliar o conhecimento, a atitude e a prática das manicures/pedicures nos salões de beleza do Núcleo Bandeirante – DF em relação à
Hepatite B e C.

Metodologia: Trata-se de um estudo avaliativo de corte transversal e abordagem quantitativa do tipo Conhecimento, Atitude e Prática (CAP), desenvolvido por meio de um
questionário estruturado e padronizado com 55 questões, relacionado à Hepatite B e C, dividas em 7 etapas. Contou-se com uma amostra de 70 manicures.
Foi realizado na cidade do Núcleo Bandeirante – DF, que em 1989 tornou-se por meio da Lei nº 049 a VII Região Administrativa do DF e atualmente compacta cerca de 30 mil
habitantes.
Os dados foram organizados por meio do programa Microsoft Office Excel 2007 e a análise por meio de estatística descritiva como frequência, percentual, média, mediana e razão
de prevalência.
Para a análise de dados foram atribuídos intervalos e valores numéricos, para o conhecimento: inadequado (<70%), adequado (70% a 89%) e muito bom (90% a 100%); para
atitude: favorável (70%) e desfavorável (50% a 69%) e prática: inadequado (<70%), adequado (70% a 89%) e muito bom (90% a 100%).

Resultados: Nota-se que 70 (100%) das manicures eram do sexo feminino, com faixa etária entre 17 e 49 anos. Todas as participantes possuíam ensino médio incompleto (99,4%),
predominando casadas 34 (48,2%). A faixa de renda familiar por mês foi entre 2 a 5 salários mínimos, representada por (62,4%). A maioria 61 (86,6%) afirma não ter feito curso
formal de manicure.
Com relação ao conhecimento sobre as hepatites B e C, 44 (62,4%) afirmaram saber o que é hepatite B e 37 (52,5%) o que é hepatite C. Quanto à gravidade a hepatite C
representou 35 (49,7%) e a hepatite B 13 (18,4%).
Quanto à atitude, nas questões: como você evita de pegar hepatite B e C 55 (78,1%) disse que evita partilhar objetos pessoais. Quanto ao preservativo 35 (49,7%) das
entrevistadas tem relação sexual protegida.
Quanto à prática de utilizar luvas para fazer as unhas das clientes 38 (53,9%) relataram nunca usar e 18 (25,5%) usam às vezes. Para a lavagem do material, 52 (73,8%) nunca
utilizaram e 11 (15,6%) sempre usavam luvas.

Conclusão: Quanto ao conhecimento sobre hepatite B e C, esta amostra apresentou o conhecimento adequado para as questões: o órgão mais atacado com (78,1%) referem ser o
fígado. Entre os sintomas mais citados foi coloração da pele e branco dos olhos com (71,0%). As complicações que a hepatite leva com o tempo, mais citada foi cirrose hepática
com (79,5%). No que se refere sobre a existência da vacina contra hepatite B (80,9%).
Em relação à atitude tendo como adequado, a prevenção e o método de esterilização onde a estufa foi o mais usado, e quanto ao resultado inadequado, se fizeram presentes a
lavagem dos materiais com água e sabão, porém sem proteção.
Foi observado que a maioria das participantes obtinha saberes quanto às normas de biossegurança necessárias e existentes, porém foi constatado que estes não eram colocados
em prática como deveria.
Concluiu-se que é necessária uma intensificação quanto às informações referentes às hepatites B e C, seus meios de transmissão e prática preventivas.

Palavras-Chave: Palavras-chave: Hepatite B; Hepatite C; Manicure
Keywords: hepatitis B; Hepatitis C; Manicure

Colaboradores: Drª Maria Liz Cunha de Oliveira
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IBEU – Dimensão de Mobilidade – Uso do Solo e Planejamento Urbano
Ana Catarina Ferreira Lima
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade de Planaltina
Instituição: UnB
Orientador (a): ROMULO JOSE DA COSTA RIBEIRO
Introdução: Brasília desde sua concepção original por Lúcio Costa, se configura como uma cidade setorizada e dispersa, na qual o uso do
transporte individual foi favorecido. A rede viária foi se expandido, fixando áreas residenciais de baixa densidade, separadas por longas
distâncias. Essas áreas residências, no entanto, ainda mantém fortes vínculos com o Plano Piloto, uma vez que ali se concentra a maioria
dos empregos formais e os equipamentos coletivos. Somente o Plano Piloto representa 47,72% das ocupações existentes no Distrito
Federal, segundo a pesquisa Perfil de Distribuição dos Postos de Trabalho realizado em 2013. Esse padrão de ocupação polinucleado possui
fortes repercussões na mobilidade urbana.
Metodologia: Consulta a dados da Codeplan, IBGE e ao Plano Diretor de Mobilidade Urbana. Identificação de dados e tabulação dos
mesmos.
Resultados: Essa intensa mobilidade de veículos também se observa no sentido periferia metropolitana – DF. O PMAD 2013 (Pesquisa
Metropolitana por Amostra de Domicílio) analisa o perfil socioeconômico da área metropolitana de Brasília, incluindo 12 municípios
goianos. A partir de seus dados, se observa a grande dependência dos núcleos urbanos do entorno em relação ao DF na busca de trabalho
e serviços, por exemplo, 60.24% dos que tem o DF como seu local de trabalho, se dirigem para o Plano Piloto. A carência de serviços
públicos, como saúde, é outro agravante, como é o caso do Novo Gama, onde 92,6% dos moradores procuram a rede de saúde pública no
DF. O tempo de viagem casa-trabalho também tem sido ponto central no entendimento da organização social no espaço urbano. No
Distrito Federal e entorno, a desigualdade social atrelada a mobilidade é ainda mais agravada em comparação a outros regiões
metropolitanas. O Índice de Bem Estar Urbano (IBEU), dentre outros indicadores, avalia a mobilidade urban
Conclusão: Ao fim do PDTU/DF, encontram-se recomendações para Política de Mobilidade de 2010- 2020, dentre as metas de curto prazo
se destacam: a melhoria na gestão do transporte público, a racionalização das linhas e do sistema, e melhor uso dos estacionamento. Notase portanto que, passados 5 anos da publicação do documento, pouco ou quase nada foi feito em prol da Mobilidade no DF, revelando
entraves burocráticos, a falta de políticas consolidadas e a gestão deficiente nesse quesito. Infelizmente, a população de baixa renda,
moradora da periferia e dependente do transporte público é a mais prejudicada nesse sistema falho.
Palavras-Chave: Planejamento Urbano, Mobilidade Urbana, Uso do Solo, Plano Diretor de transporte Urbano
Colaboradores: Não houve
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Demografia de Mabuya nigropunctata em matas de galeria do Brasil central
Ana Cecilia Holler Del Prette
Unidade Acadêmica: Departamento de Zoologia
Instituição: UnB
Orientador (a): GUARINO RINALDI COLLI
Introdução: As recentes modificações nos sistemas naturais causadas pelas mudanças climáticas têm levado lagartos à extinção. Assim,
entender a dinâmica populacional e identificar fatores climáticos capazes de causar variação temporal nos parâmetros demográficos de
uma espécie é essencial para o entendimento mecanístico do efeito das mudanças climáticas sobre lagartos. Copeoglossum
nigropunctatum é um lagarto da família Scincidae, que habita ambientes florestais e abertos da Amazônia, Cerrado e Floresta Atlântica.
Áreas florestais e abertas diferem muito quanto a aspectos como precipitação, predação e restrições morfológicas e fisiológicas de cada
espécie, portanto, a forma que tais variáveis influenciam os parâmetros demográficos deve variar entre os dois tipos de ambientes. Essa
pesquisa tem por objetivo descrever e comparar a dinâmica populacional para as duas populações (IBGE e JBB) de Copeoglossum
nigropunctatum em matas de galeria no Distrito Federal, ao longo de 15 anos.
Metodologia: Utilizamos dados de marcação e recaptura obtidos com armadilhas de interceptação e queda instaladas na Reserva Ecológica
do IBGE (RECOR) e na Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília (JBB) ao longo de 15 anos (80 alçapões revisados em mais de 1500
dias por área). Os lagartos capturados foram medidos (massa e CRC) e marcados (corte de falanges). Avaliamos o padrão de distribuição de
capturas e CRC ao longo do tempo e das estações (seca e chuva) visualmente, os gráficos foram feitos no programa R, usando o pacote
ggplot2. Para estimar a taxa de captura (TC) utilizamos a seguinte fórmula: TC=C/N, onde C é o número total de capturas e N é o número
total de indivíduos capturados. Para analizar a diferença entre as áreas (IBGE e JBB) de acordo com as capturas e recapturas, fizemos a
análize do qui-quadrado também no programa R.
Resultados: Foram capturados 388 indivíduos no IBGE com 216 recapturas (taxa de recaptura de 0,556). Já no JBB, foram capturados 149
indivíduos com 10 recapturas (taxa de recaptura de 0,067). Proporcionalmente, as recapturas do JBB foram menores, enquanto as capturas
no JBB e as recapturas no IBGE, maiores (X2 = 51,04, gl=1, p<0,001 e p dos resíduos<0,001). Tanto a distribuição do CRC, quanto a
frequência de captura apresentam um ciclo anual. Os indivíduos jovens (CRC<50mm) aparecem sempre na interface da estação seca para a
chuvosa, entre os meses de setembro a novembro. Já o pico de captura dos adultos acontece no meio da estação seca, logo antes do
aparecimento dos filhotes.
Conclusão: A variação de CRC e de capturas indica um padrão cíclico nas populações de C. nigropunctatum. Estas variações são comuns em
vertebrados e invertebrados no Cerrado. Apesar da reprodução de lagartos vivíparos não ser limitada por condições para o
desenvolvimento dos ovos, a disponibilidade de alimentos no nascimento dos filhotes é crítica. Isto reforça a influência da sazonalidade na
dinâmica de populações, no padrão cíclico do recrutamento e no número de capturas. As diferenças anuais nas capturas e na época de
recrutamento sugere que estas são moduladas pelas diferenças climáticas entre os anos. Adicionalmente, diferenças entre áreas próximas,
mostram a influência de fatores locais (ex.: estrutura das matas, histórico de fogo, etc).
Palavras-Chave: Sazonalidade, Parâmetros demográficos, Cerrado, populações, captura–recaptura, lagartos
Colaboradores: Ana Hermínia Simões de Bello Soares, Helga Correa Wiederhecker, Kamila dos Santos Fonseca, Gabriel Henrique do
Oliveira Caetano
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Síntese e Identificação de Quimera Periclinal na Mandioca
Ana Cecilia Szewinsk Sousa
Unidade Acadêmica: Departamento de Genética e Morfologia
Instituição: UnB
Orientador (a): NAGIB MOHAMMED ABDALLA NASSAR
Introdução: Quimera é uma planta constituída por células de genótipos diferentes crescendo lado a lado no meristema apical caulinar
(Marcotrigiano, Gradziel, 1997) e tem sido induzida artificialmente para indução de variedades melhoradas devido ao seu potencial de
originar novos caracteres (Burge et al., 2002, Nassar, Bomfim, 2013). Em mandioca foram sintetizadas três quimeras periclinais: UnB 701
(Nassar et al., 2013a, Nassar, Bomfim, 2013), UnB 702 (Nassar et al., 2013b), Quimera 3 (Bomfim, Nassar, 2014). Essas quimeras
produziram mais raízes tuberosas (10-14Kg) que as mandioca (3Kg) e demonstraram ter grande utilidade para o melhoramento. Como
parte deste programa, este trabalho tem objetivo de sintetizar quimera periclinal na mandioca usando espécies silvestres, e
posteriormente identificação de sua constituição pela análise morfológica, em microscopia eletrônica de varredura e citogenética.
Metodologia: A síntese de quimera foi dada pelo método de enxertia. Estacas da espécie silvestre M. Pohlii foram enxertadas sobre caules
da mandioca variedade 530-5, cortadas, tratadas para indução de brotos quimerais e propagação dos brotos crescidos em estacas para
avaliação. Para identificação do genótipo que constituem a quimera foram utilizados alguns caracteres marcadores: (i) análise da epiderme
em MEV, para avaliação da camada L1, (ii) morfologia da folha, flor, brácteas e fruto, para avaliação da camada L1, (iii) número
cromossômico da célula mãe do pólen, para identificação da camada L2, e (iv) número cromossômico da células somáticas da ponta de
raízes adventícias, para identificação da L3.
Resultados: Foi sintetizada uma quimera que foi nomeada como Quimera 4. A análise da epiderme em MEV e morfologia revelou que a
camada L1 da quimera é constituída da espécie da mandioca variedade 530-5, enquanto a análise citogenética de meiose revelou que a
camada L2 da quimera é constituída da espécie silvestre M. Pohlii. Apesar de o resultado da análise citogenética da mitose não ter sido
concluído, é esperado que a camada L3 seja derivada da espécie silvestre. Portanto, a constituição da Quimera 4 foi definida como EMM, o
que representa L1, L2 e L3, respectivamente, sendo E para M. esculenta 530- 5 e M para M. pohlii
Conclusão: O estudo realizado permitiu sintetizar um quimera periclinal em mandioca a partir de espécies parentais silvestre e cultivada,
respectivamente e determinar a constituição do meristema apical caulinar da quimera. A síntese de quimera em mandioca oferece a
oportunidade de combinar características de diferentes espécies a fim de produzir variedades com características interessantes para a
agricultura. Portanto, o presente trabalho demonstrou uma técnica alternativa para o melhoramento de mandioca, e que técnicas simples
e antigas modernizadas podem produzir resultados eficientes.
Palavras-Chave: Mandioca, quimera periclinal, quimera, citogenética, melhoramento genético, MEV, melhoramento citogenético.
Colaboradores: Nayra Bonfim, Danielle Hashimoto, Nagib Mohammed Abdalla Nassar.
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Integração de dados pedológicos e de resistividade elétrica na região de Cavalcante Goiás
Ana Clara Alves de Melo
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade de Planaltina
Instituição: UnB
Orientador (a): CARLOS TADEU CARVALHO DO NASCIMENTO
Introdução: Neste trabalho foi realizada a integração entre dados pedológicos e geofísicos na região nordeste de Goiás. A área de estudo
localiza-se no município de Cavalcante. Esta região tem como aspectos de interesse áreas de exploração mineral de ouro e manganês, além
de unidades de conservação como a Reserva Natural do Tombador, áreas de assentamento agrícola como o Assentamento Rio Bonito e
ainda remanescentes de quilombos. Neste trabalho foi realizado o processamento e interpretação de dados geofísicos terrestres,
especificamente medidas de resistividade elétrica do solo, obtidas em levantamentos realizados durante o ano de 2011, por alunos e
professores da UnB, em trabalhos de campo vinculados a disciplinas dos cursos de Gestão Ambiental e de Ciências Naturais.
Metodologia: Os métodos geofísicos têm como uma de suas aplicações, determinar a distribuição das propriedades físicas em
subsuperfície, por meio de distorções causadas em campos físicos naturais ou criados artificialmente. Os métodos elétricos se relacionam
com as variações da condutividade elétrica em subsuperfície. A propriedade inversa da condutividade é denominada resistividade elétrica
e a identificação e quantificação de variações laterais e/ou verticais desta propriedade, em solos e rochas, por meio da passagem de uma
corrente elétrica, são os objetivos do método elétrico de corrente contínua. Foram geradas imagens de resistividade elétrica, bem como
gráficos de correlação entre resistividade e a topografia do terreno, com o objetivo de identificar padrões que expliquem a distribuição dos
valores de resistividade. A correlação foi realizada por meio da análise de agrupamentos.
Resultados: A aquisição dos dados foi realizada em duas etapas. A primeira ocorreu em julho de 2011 sendo adquiridas vinte e sete leituras
de resistividade elétrica aparente do solo em pontos espaçados de aproximadamente quinhentos metros. Sendo todos eles localizados na
porção sul da área de estudo. A segunda etapa ocorreu em dezembro de 2011. Nela, foram adquiridas mais dez medidas de resistividade
situadas na porção noroeste da área de estudo. A distância entre os pontos de medição também foi de quinhentos metros. Isto posto,
foram realizadas trinta e sete leituras de resistividade elétrica aparente do solo. Ao final das etapas de aquisição observou-se que a
resistividade aparente do solo variou entre 330 e 43400 Ohm.m sendo que a média foi de 7500 Ohm.m. Cabe destacar, que os valores de
altitude considerados foram aqueles registrados pelo receptor de GPS em cada ponto de medição. A altitude na área de estudo variou de
596 até 541 metros.
Conclusão: Para a análise de agrupamentos, foram considerados 4 grupos e duas variáveis, sendo elas resistividade e topografia. Desta
maneira, os pontos de medição realizados na área de estudo, foram classificados em dois compartimentos. O primeiro compartimento, que
ocorre na porção sul da área, caracteriza-se por valores de resistividade compreendidos entre 300 e 14000 Ohm.m e altitude entre 600 e
700 metros. Cabe ressaltar, que houveram cinco pontos que se destacaram por possuir valores maiores que os demais, correspondendo a
locais com solos mais resistivos. As áreas mais elevadas, compreendidas na porção norte da área de estudo, são caracterizados pelos
valores entre 5000 e 40000 Ohm.m e altitude entre 700 e 950 metros. Assim como no primeiro compartimento, houveram 3 pontos que se
destacaram, devido a presença de materiais mais resistivos no solo.
Palavras-Chave: Geofísica, Topografia, Cartografia.
Colaboradores: Faculdade UnB Planaltina.
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Uso forçado e espontâneo da extremidade superior parética.
Ana Clara Soares Veloso
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade da Ceilândia
Instituição: UnB
Orientador (a): LEONARDO PETRUS DA SILVA PAZ
Introdução: Introdução: Todos os anos, milhares de adultos em idade produtiva se tornam parcial ou totalmente incapacitados após
acidente vascular cerebral (AVC). Aqueles que sobrevivem apresentam déficits funcionais e demandam tratamento multidisciplinar,
envolvendo altos custos sociais e financeiros que sobrecarregam o sistema de saúde público. Estes sujeitos podem apresentar clinicamente
déficits nos níveis de consciência, motricidade, cognição, percepção e linguagem, além de perda da independência em atividades de vida
diária e redução da quantidade de uso do membro superior parético em atividades cotidianas. Objetivo: Identificar a relação entre o nível
de deficiência sensório-motor e a quantidade e a qualidade de uso da extremidade superior parética.
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 um do sexo masculino, com média de idade de 58,6 anos (±27,10). O uso do
membro superior parético 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). Os dados obtidos foram tabulados no programa
Excel e foi aplicado o teste estatístico de Wilcoxon para dados pareados.
Resultados: Resultado: Os valores de mediana dos testes AAUT e MAL foram superiores na condição forçada em relação à condição
espontânea de uso do membro superior parético. Não houve diferenças estatisticamente significativas entre as pontuações das escalas nas
condições espontânea e forçada (p>0,05).
Conclusão: Discussão: As pontuações nas escalas AAUT e MAL foram maiores na condição forçada. No entanto a diferença de pontuações
nas escalas AAUT e MAL entre as condições de uso espontâneo e forçado não atingiu o nível de significância utilizando-se o teste estatístico
de Wilcoxon, o que pode ser justificado pelo tamanho da amostra (p>0,05). Esta diferença de desempenho sugere que os pacientes
hemiparéticos não utilizam o membro superior parético em suas atividades cotidianas, apesar de apresentarem uma capacidade potencial
para fazê-lo. Conclusão: Estudos posteriores com maior número de sujeitos podem confirmar a existência de uma capacidade potencial de
uso da extremidade superior parética em atividades de vida diária sugere que novas propostas de intervenção possam beneficiar os
pacientes hemiparéticos após AVC.
Palavras-Chave: hemiparesia, paresia, fisioterapia, acidente vascular cerebral, atividades cotidianas.
Colaboradores: VIRGILIA BREDER DE OLIVEIRA PINTO. TANNARA ALENCAR SILVA. Karissa Yasmim Araujo Rosa.
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Qual é a relação entre os “problemas de pressão” e os “problemas de nervos” na Guariroba/Ceilândia
(DF)?
Ana Clara Sousa Damasio dos Santos
Unidade Acadêmica: Departamento de Antropologia
Instituição: UnB
Orientador (a): SORAYA RESENDE FLEISCHER
Introdução: A antropologia faz muito que lida com temas relativos à saúde, mas só recentemente no que se refere a doenças e sofrimentos
de longa duração. Conviver com uma doença de longa duração demanda um manejo diário por parte do adoecido. No manejo do cuidado
diário, na criação de estratégias para conviver com uma doença de longa duração, essas pessoas se tornam hábeis conhecedoras da
própria doença. Os “problemas de pressão alta” são uma das doenças mais comuns e recorrentes entre os brasileiros, onde cerca de 24,3%
da população adulta brasileira possui “pressão alta” e, com mais de 60 anos de idade, esse problema é encontrado em grande maioria da
população. O discurso proferido pelas autoridades da atenção básica de saúde é pautado e focado principalmente em três aspectos
considerados por eles centrais: a alimentação saudável, o exercício físico e a medicação. Além desses três elementos, outro elemento é
apontado nas narrações dos adoecidos, o “nervoso”. O “nervoso” é apresentado por essas p
Metodologia: A pesquisa foi realizada conjuntamente com outros pesquisadores, tanto de Pró-IC como minha orientadora, que buscavam
compreender aspectos do “problema de pressão” por diferentes prismas A cada saída de campo, conversamos e entrevistamos diferentes
pessoas a respeito da experiência de vivenciar e/ou cuidar da pressão alta. A interação com os interlocutores se dava pela minha
apresentação, apresentação do tema de pesquisa, consentimento para ficar e conversar. No centro de saúde, as conversas eram realizadas
principalmente no consultório, corredor de espera, barraca de lanche em frente ao posto e nas residências das pessoas que foram
conhecidas dentro do centro de saúde. Essas conversas foram anotadas e depois transcritas em sua extensão em diários de campo. Os
diários de campo, em sua versão editada e pública, foram compartilhados com a equipe de pesquisadores. Comentários e perguntas foram
dirigidos aos diários de campo, constituindo um momento rico de troca e complementação de dados
Resultados: Dentre o centro de saúde e as casas das moradoras do bairro da Guariroba identificamos diferentes representações acerca do
que seriam consideradas as causas para a elevação da “pressão”. Ao escutarem a recomendação médica acerca da alimentação,
medicamento e exercícios, as moradoras através de suas narrações demonstravam possuir um leque explicativo muito maior do que o que
era proferido durante as consultas acerca das possíveis causas para a elevação da pressão. Nesse contexto, o “nervoso” aparece enquanto
uma causa de importante explicação da elevação da “pressão” e em alguns casos o nervoso é um composto central de explicação até
mesmo do próprio estado de adoecimento.
Conclusão: Identifiquei uma gama de fatores que contribuíam para a elevação e variação da “pressão” que são as causas ligadas ao mundo
do trabalho, as notícias transmitidas pelos meios de comunicação como os jornais, as instituições que prestam serviços hospitalares, as
emoções, o convívio e cuidado dos familiares, o “estresse” e o “nervoso”. Mas dentre elas o “nervoso” se destacou. O “nervoso” era
indicado como responsável pela elevação da pressão arterial, de forma mais recorrente do que o não consumo dos medicamentos ou a
alimentação não prescrita como ideal. Procuro identificar se existe equivalência entre o “nervoso” e o “estresse”. O “nervoso” para quem
tem “problema de pressão” é visto como um fator que pode contribui para o surgimento da “pressão”, pode fazer com que a “pressão” se
altere e pode também ser a explicação para o próprio “problema de pressão”. Já o “estresse” seria mais uma causa dentre todas as outras
para a elevação da “pressão”. Dessa forma, o “nervoso” se difere do “est
Palavras-Chave: Pressão alta, Nervoso, Estresse, Antropologia da saúde e Ceilândia.
Colaboradores: Paulo Coutinho, Mayara Albuquerque, Fabiana Oliveira (equipe de pesquisadores), profissionais de saúde de um centro de
saúde do bairro e às moradoras do bairro da Guariroba.
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Efeitos da perda de peso parâmetros eletrocardiográficos em cães obesos.
Ana Cristina Mota
Unidade Acadêmica: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária
Instituição: UnB
Orientador (a): GLAUCIA BUENO PEREIRA NETO
Introdução: A obesidade é o distúrbio nutricional mais frequente na população de cães atualmente, e um dos seus importantes fatores
predisponentes é a grande oferta de petiscos, devido ao crescente aumento da disponibilidade e variedades das guloseimas no mercado
pet. Sabe-se que as alterações decorrentes do excesso de deposição de tecido adiposo no organismo geram várias consequências á saúde,
como no sistema cardiovascular, podendo predispor à arritmias malignas e morte súbita. A literatura referente às consequências da
obesidade canina fornece apenas poucos estudos sobre a função cardíaca, e é escassa sobre a atividade elétrica no sistema cardiovascular
em cães. Diante dessa situação, a avaliação eletrocardiográfica em repouso se torna opção interessante para investigar se as alterações
elétricas cardíacas apresentadas nos seres humanos obesos também serão observadas em cães obesos.
O objetivo desse estudo é
avaliar os parâmetros eletrocardiográficos de importância clínica em cães
Metodologia: Foram avaliados dezoito cães adultos selecionados por meio do escore da condição corporal (ECC) de um a cinco, e
distribuídos em dois grupos experimentais. Grupo de obesos (I), constituído de dez cães ECC 5, com entre 7 kg e 16,8 kg, com média de
12,78 kg. Grupo de controles (II), formado por oito cães classificados no ECC 3, com peso entre 12,7 kg e 14,9 kg, com média de 14,41 kg. O
exame eletrocardiográfico foi realizado pelo método computadorizado eletrocardiográfico. Os parâmetros avaliados foram ritmo e
frequência cardíaca (bpm), eixo elétrico no plano frontal (graus), duração (milisegundos) e amplitude (mV) da onda P e do complexo QRS,
duração dos intervalos P-R e Q-T e amplitude dos segmentos S-T e onda T. A análise estatística dos dados obtidos neste estudo foi realizada
por meio do Programa Graphpad Prisma 6. O nível de significância para aceitar as hipóteses nulas desse estudo foi de 5% (p<0,05).
Resultados: Os ritmos cardíacos identificados foram 40% do grupo I arritmia sinusal e 60% ritmo sinusal. Já no grupo II todos os animais
registraram ritmo sinusal. Em média, os cães do grupo controle apresentaram frequência cardíaca maior que os obesos, mas não houve
diferença estatística entre os grupos. Um animal do grupo II apresentou bradicardia sinusal. Na análise estatística as variáveis duração da
onda P, do intervalo PR, do complexo QRS, do intervalo QT, a amplitude das ondas P, R e T, não se mostraram significativamente diferente
entre os grupos. Porém, alguns animais apresentaram valores fora da normalidade para peso e espécie. Dentre o grupo I, dois
apresentaram aumento na duração da onda P. Quanto ao tempo do complexo QRS, verificou-se aumento em dois cães do grupo I e um do
grupo II. Redução na amplitude do complexo QRS foi encontrada em um animal obeso. O segmento ST mostrou-se nivelado em todos os
animais do estudo. No grupo I verificou-se 20% onda T positiva, 30% negativa e 50
Conclusão: Neste estudo não foram verificadas diferenças estatísticas significativas entre os grupos I e II quanto aos parâmetros
eletrocardiográficos de importância clínica. Entretanto, ao analisar individualmente cada animal dentro dos grupos, principalmente os
obesos, foram descritas anormalidades que corroboram com resultados obtidos em outros estudos com cães ou humanos obesos.
Palavras-Chave: obesidade, canino, eletrocardiograma
Colaboradores: Mestranda Natalli Carmelita Martins
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AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO MECÂNICO DO SOLO LATERÍTICO DE BRASÍLIA REFORÇADO COM
FIBRAS DE POLIÉSTER E FIBRAS DE VIDRO RESIDUAIS DA FABRICAÇÃO DE GEOSSINTÉTICOS
Ana Débora de Melo Oliveira
Unidade Acadêmica: Engenharia Civil
Instituição: UniCEUB
Orientador (a): Jaime Rafael Obando Ante
Introdução: Tendo em vista a necessidade de melhorar as propriedades geomecânicas do solo, para que atenda às necessidades da
engenharia, diversas técnicas de reforço têm sido estudadas desde a antiguidade até nossos dias. A melhoria de solos consiste na
combinação do solo com um ou mais materiais que o tornem menos deformável e lhe confiram uma melhoria nas suas propriedades
geotecnicas. Os materiais usados como reforço são os mais variados, indo desde geossintéticos até fibras naturais e sintéticas. Assim, é
apresentada nesta pesquisa, uma metodologia laboratorial, que visa verificar a mudanças na propriedades do solo laterítico de Brasília, em
relação à sua resistência à tração e à compressão, quando formados os compósitos solo-fibra de vidro e solo-fibra de poliéster. Para a
obtenção dos objetivos, foram realizados ensaios com e sem adição de fibras, obtendo mudanças significativas na suas propriedades
mecânicas.
Metodologia: Para a realização do projeto, foram estabelecidas cinco etapas. Na primeira, foi feita a caracterização do solo e das fibras de
vidro e de poliéster ,através da realização de ensaios de caracterização. Na segunda, o solo passou pelo ensaio de compactação Proctor nas
três energias (normal, intermediária e modificada) . Iniciou-se, em seguida, a terceira etapa, onde foram feitas misturas de solo com 0,5%
de fibras e a moldagem de corpos de prova para a realização de ensaios de tração e compressão. Posteriormente, foi realizada, a quarta
etapa, onde foram realizados ensaios de resistência à compressão e à tração dos corpos. Após serem obtidas as resistências mecânicas, foi
iniciada a quinta etapa, em que os resultados da pesquisa foram analisados, para averiguar as vantagens da utilização das fibras como
reforço aos solos lateríticos de Brasília.
Resultados: Utilizando o ensaio de compactação Proctor, foram obtidas as umidades ótimas de trabalho do solo. Na energia normal, a
umidade ótima encontrada foi 24,2 %. Na energia intermediária, a umidade ótima foi 21,2%. Já na energia modificada, a umidade ótima foi
20,6%. Com esses resultados, foram realizados ensaios de resistência do solo referência e das misturas solo-fibra de vidro e solo-fibra de
poliéster. Nos resultados de resistência à compressão com utilização de fibras de poliéster como reforço, houve quedas de 28% na energia
normal, 71% na energia intermediária e 43% na energia modificada, ao comparar os resultados sas amostras com adição de fibras com
relação ao ensaio de referência . No entanto, nos resultados de resistência à tração, utilizando fibra de poliéster, houve aumentos de
310%, 230% e 420% respectivamente nas energias normal, intermediária e modificada. Já com a fibra de vidro, houve aumentos de 275%,
258% e 619% respectivos às energias de ensaio normal, intermediária e modificada.
Conclusão: Com os resultados obtidos, é possível observar que a principal característica modificada pela adição das fibras de Poliéster e de
Vidro, no solo laterítico de Brasília foi o aumento considerável de resistência à tração. A resistência à tração foi maior quando o solo foi
ensaiado em condições de compactação Proctor modificada, e menor em condições de compactação Proctor normal. A fibra de vidro
demonstrou melhor desempenho como material de reforço de solo, quando utilizadas condições de umidade ótima e massa específica
seca máxima das energias de compactação intermediária e modificada. A fibra de poliéster, quando é ensaiada em condições de energia
normal de compactação, foi a que mostrou melhores resultados para resistência à tração. Assim, tomando como base os resultados
obtidos, conclui-se que é possível melhorar o comportamento mecânico do solo estudado com a utilização de fibras de vidro e poliéster.
Palavras-Chave: fibra de vidro; fibra de poliéster; reforço de solo; melhoramento de solo; Geossintéticos
Colaboradores: Programa de Pós-graduação em Geotecnia UnB, Departamento de geotecnia do UniCeub, Infralab - UnB.
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Mapeamento, perfil profissional e ações do Serviço Social nos Consultórios na Rua e Saúde Prisional do
Distrito Federal
Ana Ketelin Justino Ferreira
Unidade Acadêmica: Departamento de Serviço Social
Instituição: UnB
Orientador (a): REGINALDO GUIRALDELLI
Introdução: A pesquisa objetiva analisar a inserção do Serviço Social na área da saúde, particularmente na Atenção Primária em Saúde do
Distrito Federal, considerando suas principais ações, demandas sociais, as atribuições, competências profissionais e desafios postos à
profissão no âmbito do sistema único de saúde. Parte-se da compreensão de que a produção social da saúde situa-se num contexto de
múltiplos desafios ligados a demanda por serviços de assistência à saúde, por mudanças organizacionais e de gestão, bem como aos
desafios postos pelas transformações no mundo do trabalho com a reestruturação produtiva e com a necessidade de respostas efetivas
das políticas públicas desenvolvidas pelo Estado à população. Tais transformações trazem rebatimentos diretos para o trabalho do
assistente social, o que requer desses profissionais estratégias e desafios para uma atuação condizente com os princípios do projeto éticopolítico do Serviço Social.
Metodologia: A metodologia adotada se respalda na pesquisa quanti-qualitativa. As etapas metodológicas são: 1) Contato com o banco de
dados da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal para realização do mapeamento quantitativo dos profissionais de Serviço Social
e identificação dos diferentes espaços de inserção do assistente social na Atenção Primária em Saúde (APS), de modo a contemplar as
diferentes modelagens de equipe. Os sujeitos da pesquisa se constituem de assistentes sociais inseridos em diferentes modelagens da APS
no Distrito Federal. 2) Contatos institucionais para estabelecimento de contato com os profissionais/sujeitos da pesquisa. 3) Após
apresentação da proposta, serão aplicados questionários online de forma a obter informações necessárias e atender aos propósitos do
estudo, seguindo as recomendações éticas da pesquisa. 4) Organização, sistematização do material coletado, análise dos documentos, da
bibliografia e dos questionários respondidos para o desfecho da pesquisa.
Resultados: Os resultados são provisórios e parciais, baseados até o momento em análise da literatura sobre a temática, tendo em vista
que a pesquisa encontra-se na fase 2, de acordo com a descrição da metodologia. Por isso, no que se refere aos espaços sócio-ocupacionais
dos assistentes sociais na atualidade, identifica-se que ainda são, predominantemente, as organizações públicas e a área da saúde as
principais contratantes de profissionais do Serviço Social. Ou seja, em sua maioria, os assistentes sociais são servidores públicos e
profissionais inseridos na área da saúde. Com isso, o assistente social se insere em equipes de saúde como um profissional dotado de
qualificação e competência para atender as demandas da questão social no âmbito da saúde, com intuito de formular e implementar
políticas sociais que efetivem o direito universal à saúde, de forma integral e participativa.
Conclusão: Assim, a pesquisa, que ainda encontra-se em andamento, caminha no sentido de pensar possibilidades de inovação da gestão
do trabalho no SUS, por meio da reflexão em torno do trabalho do assistente social, nas respostas às exigências do cotidiano dos serviços
da atenção primária, impostas pelas necessidades de saúde da população e pelas exigências da reorganização da atenção à saúde, com o
intuito de contribuir com o aprimoramento e qualificação do exercício profissional e consequentemente dos serviços de saúde.
Palavras-Chave: Serviço Social, Trabalho, Projeto Profissional, Saúde, Atenção Primária em Saúde.
Colaboradores: A pesquisa conta com a colaboração da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, por meio do fornecimento de dados sobre
quantitativo de profissionais, contatos dos profissionais e também conta com a participação ativa da assistente social Michelle da Costa
Martins (SES-DF) no desenvolvimento da pesquisa em todas as suas fases.
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O Programa nacional do livro didático (PNLD): mapeamendo o passado e analisando o presente
Ana Laura Cabral de Farias
Unidade Acadêmica: Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução
Instituição: UnB
Orientador (a): GLADYS PLENS DE QUEVEDO PEREIRA DE CAMARGO
Introdução: O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) é o maior e mais antigo programa voltado à distribuição gratuita de material
didático a estudantes de escolas da rede pública de ensino brasileira. Hoje, as escolas contempladas recebem livros de diversas disciplinas
como português, matemática, geografia, história, e, mais recentemente, inglês e espanhol.
Metodologia: Análise dos Guias PNLD de língua estrangeira de 2012 e 2015, observando os critérios utilizados e comparando os dados das
obras inscritas, excluídas e escolhidas de cada edição do guia.
Resultados: Em relação a inglês e espanhol, os critérios propostos pelo PNLD buscam garantir que o aluno consiga aprender a língua
estrangeira para compreender e produzir, oralmente e por escrito, diversos tipos de textos, propiciar o conhecimento sobre o outro e
sobre si mesmo, e assim facilitar a aprendizagem através de uma perspectiva comunicativa de ensino. Não só no DF, mas em todo Brasil, os
livros de inglês ofertados pelo PNLD 2015 são: Alive High, High Up, Take Over e Way To Go!
Conclusão: Só a partir de 2011 que o Governo Federal passou a disponibilizar para cada aluno de escola pública um livro consumível de
língua estrangeira, acompanhado por CD de áudio. No Guia PNLD de língua estrangeira de 2012, os critérios de avaliação apresentados no
edital incluíam análise do projeto gráfico-editorial, seleção de textos, compreensão e produção escrita, compreensão e produção oral,
elementos línguísticos, atividades, questões teórico-metodológicas, e manual do professor. Com a edição do Guia PNLD de 2015, é possível
observar, por exemplo, uma diminuição da porcentagem de coleções de língua estrangeira escolhidas, o que pode indicar um aumento na
exigência em relação aos critérios.
Palavras-Chave: PNLD, livro didático, língua inglesa, programa nacional do livro didático, língua estrangeira, guia de livros didáticos.
Colaboradores: Não se aplica.
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Mapeamento das políticas públicas de estado no Brasil
Ana Luisa Cavalcante Nogueira
Unidade Acadêmica: Instituto de Ciência Política
Instituição: UnB
Orientador (a): DENILSON BANDEIRA COELHO
Introdução: A redemocratização do estado brasileiro representou um marco significativo para o surgimento de novas propostas sociais. O
processo das políticas públicas tem se tornado cada vez mais complexo, dada a inclusão de novos atores, informações e demandas sociais.
Apesar da abordagem de difusão de políticas públicas ser explorada há muito tempo no âmbito internacional, na literatura nacional, o
tema começou a ser estudado recentemente pelo campo da Ciência Política e áreas de conhecimentos afins. A teoria de difusão tenta
cobrir lacunas deixadas por outros modelos, que também explicam a formação de agenda mas que não privilegiam múltiplos fatores
relacionadas às características das unidades e outros atributos como o aspecto geográfico. Tendo referência nos estudos de difusão de
políticas públicas, a pesquisa em questão tem como objetivo investigar os fatores que influenciaram o processo de disseminação do
Programa de Ações Integradas e Referenciais de Enfrentamento à Violência Sexual contra
Metodologia: O estudo em questão trata-se de uma pesquisa mista (a abordagem empregada é quantitativo-qualitativa). Quantitativo,
visto que, utilizou dados relacionados à disseminação do PAIR e extraídos, sobretudo, de páginas eletrônicas dos principais agentes
envolvidos. O banco de dados foi alimentado tanto por informações gerais, como porte populacional dos municípios, como por
informações específicas, como o ano de adoção da política inovadora por cada município. A pesquisa também possui abordagem
qualitativa, pois, baseou-se em pesquisas de materiais bibliográficos pertinentes ao tema. No seu recorte quantitativo, o estudo apresenta
análises de estatísticas descritivas a partir da relação entre a variável dependente (adoção do PAIR) e variáveis independentes
(características internas e externas das unidades).
Resultados: A pesquisa, que se baseou nos 12 anos de difusão do Programa de Ações Integradas e Referenciais de Enfrentamento à
Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes (PAIR), mostrou que pode ser influenciada pela corrente teórica dos determinantes
internos. O conjunto de variáveis que foi considerado para dar poder explicativo ao estudo foi: índice de violência sexual contra crianças e
adolescentes, conforme registros do Disque-Denúncia Nacional (Disque 100), dos municípios que adotaram a inovação, a variável
ideológica, de acordo com o partido político do prefeito que adotou a inovação, e a variável de competição política, verificando se o ano de
adoção da política era coincidente com o ano de eleição municipal. Para uma agenda de pesquisa futura seria interessante analisar
também a capacidade institucional, que possui diversas formas de análise.
Conclusão: O PAIR surge, em 533 municípios, como uma tentativa de articular e integrar os serviços que buscam atender crianças e
adolescentes vítimas de violência sexual. Dessa forma, tentou-se compreender fatores que pudessem gerar poder explicativo, de acordo
com a influência da vertente teórica dos determinantes internos, para a disseminação da política proposta pelo governo federal. Para uma
agenda de pesquisa futura seria interessante analisar, conforme a vertente dos determinantes internos, a capacidade institucional, que
possui diversas formas de análise e também variáveis de acordo com a influência dos determinantes externos, como redes formais e
informais.
Palavras-Chave: Políticas Públicas, Difusão de Políticas Públicas, Políticas Sociais, PAIR, Enfrentamento à Violência Sexual, Criança,
Adolescente,
Colaboradores: Márcio Melo, Denilson Bandeira Coêlho
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Processos pedagógicos, psicomotricidade e o desenvolvimento de crianças com especificidades
educacionais na educação infantil
Ana Luisa de Oliveira Fernandes
Unidade Acadêmica: Departamento de Teoria e Fundamentos
Instituição: UnB
Orientador (a): SANDRA FERRAZ DE CASTILLO DOURADO FREIRE
Introdução: As práticas pedagógicas devem levar em consideração os processos de desenvolvimento da criança de uma forma integral e
completa. Isso significa considerar as dimensões intelectuais, socioafetivas, biológicas e psicomotoras. Entretanto, observamos que, com a
antecipação do ingresso da criança no ensino fundamental para os seis anos de idade e a corrida por uma alfabetização precoce, aspectos
referentes à ludicidade e à psicomotricidade estão sendo desprezados, inclusive na Educação Infantil. Sabemos que em cada período do
desenvolvimento há processos específicos que possibilitam construção de recursos bio-psíquicos-sociais-motores importantes para a
aprendizagem, especialmente em crianças que apresentam especificidades desenvolvimentais singulares. A pesquisa teve por objetivo
geral investigar a importância da psicomotricidade relacional e da ludicidade (PIAGET, 1970, WALLON, 2007) para o desenvolvimento de
crianças de quatro e cinco anos na educação infantil e sua relação na emergência
Metodologia: Foi conduzido um estudo microgenético e transversal com duas crianças de cinco anos em duas escolas públicas de educação
infantil inclusivas. Um tem diagnóstico de autismo, possui altas habilidades como leitura precoce e habilidade de falar outros idiomas sem
auxílio ou mediação. Outra, apresenta comprometimento de coordenação motora e dificuldade na fala, não tem laudo médico.
Participaram dos procedimentos as duas professoras e os familiares das duas crianças mediante aplicação de questionário semiestruturado
e análise documental do relatório de desenvolvimento escolar. Foram oportunizadas atividades de circo, como cambalhota, brincadeiras
com bambolê, atividades com bola e dinâmicas com túnel de circo nas quais será possível observar o desempenho psicomotor e comparar
os processos entre crianças com diferentes especificidades. Foram feitas observação naturalísticas na rotina escolar diária dessas crianças e
observação direta nas atividades de psicomotricidade mediante uso de protoc
Resultados: Criança A, 5 anos, é uma criança carinhosa, está inserido em contexto familiar amoroso, evidencia grande laço afetivo com os
familiares. Apresenta especificidades na fala e no desenvolvimento como um todo. Relata não adaptação em uma creche de período
integral anterior, ao que a família atribui o atraso no desenvolvimento. Criança B foi matriculado na escola B em fevereiro de 2014, tem 5
anos, é uma criança agitada com diagnostico de autismo e altas habilidades. Não se evidencia interações coetâneas, tem habilidades de
comunicação, mas só demonstra interesse em comunicar-se com crianças mais velhas ou adultos. A criança tem interesses focados para
literatura e comunicação em línguas estrangeiras. Segundo relatórios dos familiares, ela aprendeu a falar outros idiomas sozinha, nunca
tendo freqüentado uma escola de idiomas. A criança B demonstra engajamento somente em atividades de leitura. Durante as atividades
lúdicas ela interrompeu as atividades dizendo que queria ler e não brincar.
Conclusão: Foi possível relacionar a importância da brincadeira e das atividades psicomotoras na constituição do sistema de aprendizagem
da criança, especialmente, no que se refere ao desenvolvimento da comunicação e da apropriação cultural inerentes às interações sociais.
Mediante jogos e brincadeiras, as crianças são estimuladas no desenvolvimento geral da personalidade tanto na parte afetiva, física, social
e cultural. Parece haver uma relação dos controles neuromusculares com as possibilidades de ação da criança e o seu engajamento em
atividades (atividades, de circo, desenho, dança, entre outros) e objetos culturais. Entretanto, os dois casos estudados apresentaram
dominância do engajamento em atividades individuais. A criança B se desengajava das interações coetâneas que envolvessem atividades
lúdicas e psicomotoras e a criança A se engajava e demonstrou gostar das atividades lúdicas com os colegas mas, mediante assistência de
um adulto.
Palavras-Chave: Psicomotricidade, Educação infantil, Processos pedagógicos, Perspectiva dialógica.
Colaboradores: Nenhum.
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Peptídeos de defesa do hospedeiro com potencial nos tratamentos endodônticos, analise da atividade
antimicrobiana e hemolítica.
Ana Luisa Otim Gomes
Unidade Acadêmica: Odontologia
Instituição: UCB
Orientador (a): Taia Maria Berto Rezende
Introdução: Os insucessos dos tratamentos endodônticos convencionais estão relacionados com a presença e persistência dos
microrganismos patogênicos no sistema de canal radicular. Tal processo desencadeia a reabsorção óssea perirradicular oriunda de
exacerbação da resposta imuno-inflamatória. Os peptídeos de defesa do hospedeiro (PDHs) são biomoléculas de crescente interesse para o
combate de microrganismos resistentes. Os PDHs tem amplo espectro de ação, apresentam atividade em baixa concentração, apresentam
atividade antimicrobiana, baixo índice de resistência, capacidade de reparo tecidual e capacidade imunomodulatória. O presente estudo
objetivou avaliar a atividade antimicrobiana e hemolítica dos PDHs HHC-10, LL-37 e Synoeca-MP, contra microrganismos prevalentes em
lesões refratárias (Candida albicans, Enterococcos faecalis e Staphylococcus aureus) e sangue de camundongos BALB/c, respectivamente,
em comparação com Ca(OH)2 , que é a medicação intracanal de primeira escolha na endodontia.
Metodologia:
Os ensaios foram conduzidos com diferentes concentrações de PDHs, HHC-10, LL-37, Synoeca-MP e Ca(OH)2. O método de microdiluição
em caldo para determinação de concentração inibitória mínima (MIC) foi usado para analisar a atividade antimicrobiana dos
microrganismos E. faecalis (ATCC 19443), S. aureus (ATCC 25923), C. albicans (ATCC 10231). O crescimento foi avaliado mediante a
absorbância a 595 nm em leitor de microplaca, após 48h a 30°C (fungo) e 12h a 37°C (bactérias). O MIC foi determinado pela menor
concentração capaz de inibir total crescimento fúngico e bacteriano. A concentração bactericida mínima (MBC) e a concentração fungicida
mínima (MFC) foram definidas pela ausência de crescimento microbiano após o ensaio de MIC. O ensaio hemolítico foi executado com
sangue de camundongos BALB/c (solução com 4% de hemácias), 50?l de PDHs e Ca(OH)2, em diferentes concentrações. A hemólise foi
avaliada por absorbância 540nm em leitor de microplaca após 1h de incubação.

Resultados: A atividade antimicrobiana, do peptídeo HHC-10, apresentou MIC de 64 ?g.mL-1 e 32 ?g.mL-1, contra bactérias e fungo,
respectivamente, e MBC/MFC de 64 ?g.mL-1 e 256 ?g.mL-1 para o fungo e bactérias, respectivamente. Até a concentração de 256 ?g.mL-1
a LL-37 não foi capaz de inibir o crescimento microbiano. A Synoeca-MP apresentou MIC de 8 ?g.mL-1 contra bactérias e 32 ?g.mL-1 contra
o fungo, além de MBC de 32 ?g.mL-1 contra E. faecalis, de 16 ?g.mL-1 contra S. aureus e MFC de 64 ?g.mL-1 contra C. albicans. O Ca(OH)2
alcançou MIC de 1024 ?g.mL-1 para todos os microrganismos, mas não alcançou valores de MBC/MFC. O ensaio hemolítico envolveu as
concentrações de 1 a 256 µg.mL-1 dos peptídeos HHC-10 e LL-37, de 1 a 64 µg.mL-1 do peptídeo Synoeca-MP e de 1 a 1024 µg.mL-1 da
medicação intracanal Ca(OH)2. Os peptídeos HHC-10 (>256 µg.mL-1), LL-37 (>256 µg.mL-1), Synoeca-MP (>16 µg.mL-1) e o Ca(OH)2 (>32
µg.mL-1) apresentaram diferentes níveis de hemólise, em comparação com controle (p<0.05).
Conclusão: Diante de infecção endodôntica persistente, com microbiota mista, no qual o organismo não é capaz de reestabelecer um
quadro de saúde, novas formas terapêuticas podem otimizar tal terapia. Devido a falhas do medicamento endodôntico padrão (Ca(OH)2),
pela resistência de alguns microrganismos, tais dados preliminares demonstraram o efeito superior dos HDPs. Estes demonstraram que
concentrações baixas destes peptídeos apresentaram ação antimicrobiana contra diferentes microrganismos. Em adição, os resultados de
atividade hemolítica demonstraram que os HDPs testados não causam danos em baixas concentrações. No entanto, é necessário realizar
novos estudos, a fim de esclarecer o mecanismo de ação de HDPs em um sistema de infecção mista e células imunocompetentes para
determinação de sua aplicação na terapia endodôntica.
Palavras-Chave: Endodontia, retratamento, lesão perirradicular, Ca(OH)2, peptídeos de defesa do hospedeiro.
Colaboradores: Gomes, A. L. O.*1,2; Lima, S.M. F.1,2; Freire, M. S.1,3; Almeida, J. A.4; Freitas, C. G.1; Cantuária, A. P. C.5; Mortari, M. R.6;
Hancock, R.E.W.7; Dias S. C.1; Franco, O. L.1,3 and Rezende, T. M. B.1,2,5
1Centro de Análises Proteômicas e Bioquímicas, Pós-graduação em Ciências Genômicas e Biotecnologia, Universidade Católica de Brasília,
Brasília, DF, Brazil. 2Curso de Odontologia, Universidade Católica de Brasília, DF, Brazil. 3Programa de Doutorado da Rede Centro-Oeste,
Universidade de Brasília, Brasília, DF, Brazil. 4Curso de Educação Física, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, MS, Brazil. 5Programa
de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, Universidade de Brasília, Brasília, DF, Brazil. 6Programa de Biologia Animal, Universidade de
Brasília, Brasília, DF, Brazil. 7Department of Microbiology and Immunology, University of British Columbia, Vancouver, Canada.
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Expressividade e música: experiências educativas de adolescentes em Brasília
Ana Paula Batista Pina dos Santos
Unidade Acadêmica: Departamento de Métodos e Técnicas
Instituição: UnB
Orientador (a): FERNANDA MÜLLER
Introdução: O artigo analisa experiências de 18 adolescentes de 12 a 15 anos de idade, estudantes do sétimo ano de um centro público de
educação integral de Brasília/Distrito Federal, relacionadas à expressividade e à música. Como objetivo geral, a pesquisa buscou analisar o
modo pelo qual adolescentes se expressam e percebem a música, tanto na escola como em outros contextos de suas vidas.
Metodologia: Aspectos éticos foram considerados na condução da pesquisa, que reconheceu os sujeitos investigados como coprodutores
de dados. A pesquisa de campo ocorreu no segundo semestre de 2014 e foi estruturada por meio de três oficinas, com oito encontros de
1h20min. As oficinas promoveram a produção de fotografias, sons e vídeos relacionados às experiências musicais. A primeira oficina gerou
a construção de narrativas fotográficas, a segunda possibilitou a produção e a edição de sons, e a terceira promoveu a produção e a edição
de um vídeo. Compomos um mosaico metodológico, que baseou-se preponderantemente na Etnografia Sensorial (PINK, 2009). Também
contamos com o registro de notas de campo e conduzimos entrevistas (LUKER, 2008) que incorporaram a photovoice (DELGADO, 2015)
como componente catalisador de narrativas.
Resultados: A produção de materiais nas oficinas viabilizou a observação de como os adolescentes compreendem a música, como se
relacionam entre si, como se expressam, e o que os motiva a aprender. Estabelecemos três categorias de análise. A primeira, a relação de
adolescentes com a música, compreendeu a análise de variadas referências musicais manifestadas, e da música como fonte de inspiração.
Quanto às referências, destacamos os aspectos do vínculo familiar (MONTANDON, 2005). A segunda categoria diz respeito à cultura de
pares (CORSARO, 2009) em interface com a cultura escolar (DOMINIQUE, 2001), ambas observadas nas interações de adolescentes.
Observamos também, como componentes de interação, conflitos e negociações que foram resolvidos nos grupos de pares. E a terceira
categoria, aprendizagem colaborativa, trata da mobilização dos sujeitos em torno da construção coletiva do conhecimento.
Conclusão: Buscamos compreender processos de interação de adolescentes a partir da proposta das oficinas, que visava a produção de um
conjunto de materiais, sejam eles visuais, sonoros e midiáticos. Por meio da promoção de experiências sensoriais foi possível compreender
como esses sujeitos se expressavam e se relacionavam com seus pares. Com isso, destacamos que adolescentes são sujeitos ativos,
coconstrutores de suas identidades, influenciados pelas, mas também produtores de culturas de pares e de cultura escolar. Observamos a
influência da música como forma de expressividade e de vínculo. Igualmente, os processos de aprendizagem transcorreram de forma
colaborativa quando observamos socialização do conhecimento na construção de materiais produzidos pelos grupos.
Palavras-Chave: Aprendizagem colaborativa. Cultura de pares. Cultura escolar. Etnografia sensorial. Expressividade. Música.
Colaboradores: Profa. Dra. Marta Morgade Salgado (Departamento Interfacultativo de Psicología Evolutiva y de la Educación, Universidad
Antónoma de Madrid)
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Análise do polimorfismo da região promotora do gene da Interleucina 18 (-137 G/C) em pacientes com
Acidente Vascular Encefálico Hemorrágico e Aneurisma Intracerebral
Ana Paula Bezerra Cavalcante
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade da Ceilândia
Instituição: UnB
Orientador (a): RODRIGO HADDAD
Introdução: Considerado uma das maiores causas de morte e dependência funcional no país e no mundo, o acidente vascular encefálico
(AVE) é uma doença grave e muito frequente nos serviços de emergência. AVE de natureza hemorrágica caracteriza-se pelo
extravasamento de sangue dentro do cérebro ou entre o crânio e o cérebro devido à ruptura de um vaso ou rompimento de um
aneurisma. Os aneurismas são patologias vasculares que surgem como uma expansão anormal em uma porção da artéria devido à
fraqueza dentro da parede do vaso. A IL-18 é uma citocina que possui um papel importante na regulação da resposta imune inata e
adquirida. Polimorfismos na região promotora do gene da IL-18 têm sido associados à susceptibilidade a diversas doenças, dentre elas,
AVE. Este trabalho analisou a possível associação entre o polimorfismo IL-18-137C/G e a ocorrência de acidente vascular encefálico
hemorrágico e aneurisma intracerebral.
Metodologia: A detecção dos polimorfismos do gene da IL-18-137C/G foi realizado pela técnica PCR-SSP em amostras de pacientes
apresentando aneurisma (n=30), acometidos por AVEH (n=43) e ainda indivíduos saudáveis (n=67). Após genotipar todos os indivíduos, foi
realizada a análise estatística por meio da frequência alélica e genotípica e teste exato de Fisher.
Resultados: O alelo IL-18-137G apresentou maior frequência no grupo aneurisma quando comparado aos grupos AVEH e controle
saudável, revelando uma tendência do mesmo ser fator de risco para aneurisma, apesar de não apresentar significância estatística. Ainda,
com relação às avaliações de déficit neurológico e dependência funcional (escalas de Rankin e NIHSS e índice de Barthel), apesar de não ser
estatisticamente significante, os pacientes com o genótipo IL-18-137GG foram mais frequentes nas classificações de níveis relacionadas ao
maior comprometimento, enquanto o genótipo IL-18-137CC foi mais frequente nas escalas de menor comprometimento.
Conclusão: Apesar do polimorfismo IL-18-137C/G não apresentar resultados estatisticamente significantes, observamos certa tendência do
genótipo IL-18-137GG e alelo IL-18-137G no risco para aneurisma. Além disso, esse genótipo foi mais frequente nos maiores níveis de
déficit neurológico e dependência funcional, o que talvez possa se comprovar através de estudo com número maior de indivíduos.
Palavras-Chave: polimorfismos, interleucina-18, citocinas, acidente vascular encefálico, aneurisma intracerebral.
Colaboradores: Daiani Cristina Cilião Alves, Eduardo Antonio Donadi, Hélia Carla Souza, Lusitano Brandão Ferreira, Izabel Cristina
Rodrigues da Silva
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Estudo da relação do conteúdo dos portais de transparência e o conceito de accountability
Ana Paula de Melo Batista
Unidade Acadêmica: Depto de Ciências Contábeis e Atuariais
Instituição: UnB
Orientador (a): BEATRIZ FATIMA MORGAN
Introdução: Esta pesquisa tem por objetivo verificar como o governo brasileiro apresenta as informações financeiras com aderência às
International Public Sector Accounting Standards 01 e como os portais dos Poderes Executivo e Legislativo do Brasil promovem a
transparência das informações não financeiras. Este estudo foi motivado pela investigação de Pina et al (2006) que avaliou como as
Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) promovem a accountability governamental em dezenove países da OECD. Atualmente é
recorrente a ideia de que o governo utiliza a internet para estabelecer um canal de comunicação entre o cidadão e o governo (PIERANTI,
RODRIGUES, PECI, 2007). No entanto, Campos, Paiva e Gomes (2012) encontraram falhas na divulgação das informações e Raupp e Pinho
(2012) constataram que os portais eletrônicos se assemelham mais a murais eletrônicos do que a espaços de construção de accountability.
Metodologia: Trata-se de um estudo exploratório em que a coleta dos dados foi feita via internet. Os dados financeiros foram obtidos no
Balanço do Setor Público Nacional (BSPN) referente ao exercício de 2013. Restringiu-se a coleta ao que a IPSAS 01 considera como um
conjunto completo de demonstrações contábeis. A coleta de dados com relação às informações não financeiras ocorreu por meio dos
portais dos representantes dos Poderes Executivo e Legislativo entre 1º de maio de 2015 e 10 de junho de 2015. Os dados foram
catalogados em tabelas para posterior análise.
Resultados: Verificou-se que o BSPN é apenas uma iniciativa da Secretaria do Tesouro Nacional em apresentar algumas mudanças
relacionadas ao processo de convergência. Uma dessas alterações foi à separação da informação patrimonial contábil da orçamentária e a
segregação dos ativos e passivos em circulantes e não circulantes. O BSPN é falho com relação à evidenciação das Notas Explicativas, não
tendo sido encontrado o resumo de políticas contábeis, aspectos sobre eventos futuros que apresentem risco significante de possíveis
ajustes, reconhecimento e mensuração de todas as informações apresentadas e o regime de escrituração adotado. No caso das
informações não financeiras, de acordo com a estrutura proposta por Pina et. al (2006), o Brasil possui resultados satisfatórios. Os
parlamentares de ambos os poderes divulgam informações com relação a sua carreira política e fornecem informações como e-mail,
telefone e endereço. No entanto, o Poder Executivo não dá acesso direto à Presidente da República.
Conclusão: Em síntese, a ideia central da convergência é criar um padrão para que as informações financeiras sejam comparáveis
internacionalmente. No entanto, pode-se considerar que o Brasil não apresenta uma demonstração patrimonial e de resultado que sirvam
de base comparação com outros países que já adotam esse padrão. Sendo assim, entende-se que o sistema brasileiro, apesar do avanço no
processo de convergência, está com 11 anos de atraso quando se compara com os países que já apresentavam essas informações com alto
nível de evidenciação. Por outro lado, conclui-se que os Poderes Executivos e Legislativos promovem a transparência das informações não
financeiras por meio do governo eletrônico que utiliza as tecnologias da informação e comunicação como instrumento de divulgação de
informações.
Palavras-Chave: Informações financeiras. Informações não financeiras. Plataformas eletrônicas. Poderes Executivo e Legislativo.
Colaboradores: .
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Relação entre sindicato, História e Memória dos Trabalhadores da Educação Básica do DF
Ana Paula de Souza Silva
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Realização Profissional, Comprometimento com a Carreira e Florescimento em Jovens Profissionais em
Início de Carreira.
Ana Paula dos Santos Souza Silva
Unidade Acadêmica: Departamento de Psicologia Social e do Trabalho
Instituição: UnB
Orientador (a): JULIANA BARREIROS PORTO
Introdução: Este projeto teve como objetivo medir o quanto a realização profissional influencia o nível de comprometimento com a
carreira e florescimento no trabalho de jovens universitários e recém- formados. Para isso, foi usada a definição de Oliveira-Silva & Porto
(2015) de Realização Profissional, que consiste na avaliação do indivíduo acerca de sua carreira, representada pela percepção de estar no
caminho certo ou de ter alcançado seus objetivos de carreira. Pressupõe-se que a realização profissional se relaciona e influencia o nível do
comprometimento com a carreira, assim como o nível de florescimento no trabalho. O comprometimento com a carreira é definido por
Bastos (1994) como uma reação afetiva do indivíduo com sua carreira, que o leva a apegar-se com sua trajetória e crescimento no campo
ocupacional enquanto o florescimento representa a experiência de um alto grau de propósito, significado e otimismo no trabalho
(Mendonça, Caetano, Ferreira, Sousa & Silva, 2013).
Metodologia: A amostra utilizada para a validação da pesquisa foi composta por 218 jovens de 18 a 34 anos, com média de 22 anos de
idade e 4 anos de experiência profissional. Destes 70% são do sexo feminino, 75,5% são solteiros e 94,9% possui o ensino fundamental
completo. Os participantes responderam às escalas de: Florescimento no trabalho (Silva & Caetano, 2011), Comprometimento com a
carreira (Bastos, 1994) e a parte II da escala de Realização Profissional (Oliveira-Silva & Porto, 2015), composta pela percepção de que se
está no caminho certo em relação às metas de carreira. Foi aplicado também um questionário sociodemográfico. As aplicações dos
instrumentos foram realizadas presencialmente e a participação foi voluntária, com a assinatura do TCLE. Os dados foram analisados
através de correlações e análise de regressão múltipla.
Resultados: Os resultados revelam que o florescimento no trabalho está correlacionado com: o quanto que o trabalho atual contribui para
atingir as metas de carreira (r=0,38, p>0,01), o grau de satisfação do jovem em relação ao seu avanço profissional (r = 0,39, p<0,01), e a
auto avaliação profissional do jovem sobre o quanto se considera realizado atualmente (r = 0,41, p<0,01), que representam alguns dos
indicadores da realização profissional. Já o comprometimento com a carreira apresentou correlação baixa com os indicadores de realização
profissional, com correlações significativas variando entre 0,18 e 0,14. As análises de regressão múltipla indicaram que a média dos
indicadores da parte II da realização profissional (RPII) predizem significativamente o florescimento (ß= 0,345 e R2 = 0,119, p> 0,01). Em
relação ao comprometimento com a carreira, a realização profissional não o predisse significamente.
Conclusão: Constatou-se que os indicadores de realização profissional apresentam índices significantes com o florescimento no trabalho
dos jovens, enquanto apresentam pouca relação com o comprometimento com a carreira. Este resultado pode ser interpretado pelo ato
de perceber-se no caminho certo, associado à realização profissional, é relevante para que o jovem floresça no trabalho, ou seja,
experimente um alto grau de propósito, significado e otimismo no trabalho. Porém, a ocorrência de indicadores de realização profissional
não acarreta, necessariamente, o comprometimento com a carreira. Isto pode ser explicado pelo momento de vida dos indivíduos, que
estão em início de carreira, e podem apresentar comportamentos de exploração.
Palavras-Chave: Realização Profissional, Florescimento no Trabalho, Comprometimento com a Carreira.
Colaboradores: Lígia Carolina Oliveira Silva
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Influência do gás ozônio no controle de fungos em sementes de soja (Glycine max L.)
Ana Paula Ferreira Pinheiro
Unidade Acadêmica: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária
Instituição: UnB
Orientador (a): NARA OLIVEIRA SILVA SOUZA
Introdução: O sucesso da atividade de produção de soja depende da adoção integrada de tecnologias, entre elas, o uso de sementes sadias
e tratadas com fungicidas ou outros tipos de tratamentos que visam o controle de fungos e não interfiram na qualidade fisiológica da
semente. Uma técnica que vem se mostrando promissora no controle de fungos em grãos, é o uso do gás ozônio, contudo, ainda não se
tem informação, na literatura se este tratamento interfere na qualidade fisiológica da semente. Com isso, o objetivo do trabalho foi avaliar
o efeito do gás ozônio no controle de fungos em sementes de soja e se este tratamento interfere na qualidade fisiológica da semente.
Metodologia: O trabalho foi realizado nos Laboratórios de Processamento de Produtos Agrícolas e de Sementes da UnB. Sementes de soja
da variedade, P98Y11, da empresa Pioneer, foram submetidas ao gás ozônio em água, concentração de 10 ppm em quatro períodos de
exposição, 10, 20, 30 e 40 minutos em três repetições, além da testemunha que consistiu da semente sem tratamento. Avaliações:
germinação (TPG), comprimento de plântula (CP) e de raiz (CR), índice de velocidade de germinação (IVG), emergência em campo (EC) e
condutividade elétrica (CE). O delineamento estatístico foi inteiramente casualizado. Foram calculadas as análises de variância e as médias
comparadas pelo teste de Tukey. As avaliações de fungos totais (FT), Aspergillus (ASP) e Fusarium (FUS) estão em execução.
Resultados: Foi observada diferença significativa para todas as características avaliadas, exceto para comprimento de raiz e de plântula,
sendo que no TPG e em IVG a significância foi com P< 0,01% e para CE e EC foi com P<0,05. No teste padrão de germinação e no índice de
velocidade de germinação, a testemunha diferiu dos outros tratamentos, apresentando maior valor de germinação e maior velocidade. O
teste de emergência em campo demonstrou maior emergência da testemunha e o tratamento com 40 minutos de exposição foi o que mais
afetou a qualidade da semente. No teste de condutividade elétrica não foi possível separar os tratamentos em diferentes classes. As
avaliações de fungos estão sendo realizadas.
Conclusão: O processo de ozonização afetou a qualidade fisiológica das sementes da variedade de soja avaliada. Ainda não foi possível
concluir sobre a avaliação de fungos. A justificativa pelo atraso foi a necessidade de repetição dos testes de sanidade.
Palavras-Chave: Ozonização, Glycine max L., fungos, qualidade fisiológica.
Colaboradores: Nara Oliveira Silva Souza (orientadora) Ernandes Rodrigues de Alencar (co-orientador) Luiz Eduardo Bassay Blum
(colaborador) Paulo Vinícius Gontijo Miranda (colaborador) Thaís Oliveira (colaboradora)
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Avaliação dos níveis de PCR no soro de indivíduos com periodontite grave.
Ana Paula Milhomem Lima
Unidade Acadêmica: Departamento de Odontologia
Instituição: UnB
Orientador (a): VALÉRIA MARTINS DE ARAUJO
Introdução: A periodontite é definida como doença inflamatória dos tecidos de suporte do dente e resulta na destruição progressiva do
ligamento periodontal e osso alveolar. Esta condição ocorre principalmente em resposta a uma infecção bacteriana, associada a resposta
dos hospedeiro. A proteína C reativa (PCR) é produzida no fígado em resposta a diversos estímulos inflamatórios, e em estudos recentes
vem sendo comprovada sua relação com a doença periodontal. A associação positiva entre periodontite e níveis elevados de PCR sérica é
explicado pela liberação de mediadores inflamatórios (IL-1,IL-6 e TNF-a) que estimulam os hepatócitos a produzirem PCR. Salberz et al (
2013), demosntrou que o volume da lesão periodontal é o determinante mais importante dos níveis de PCR no soro de pacientes. O
presente estudo teve como objetivo abordar a plausibilidade biológica entre periodontite e doenças cardiovasculares, assim como a
repercussão da periodontite nos níveis sorológicos da PCR.
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 periodontite quanto controle constou de exames hematológicos, incluindo níveis sorológicos da proteína C
reativa (PCR). 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. O grupo controle foi significativamente diferente no
momento basal do grupo periodontite (p <0,0001 para Índice de placa e Sangramento a sondagem, e p =0,0002 para Índice de massa
corporal) 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. Observouse diferença quanto aos níveis séricos de proteína C-reativa ultrassensível PCR >0,3mg/dl em indivíduos com periodontite grave, em
comparação a indivíduos controles( 60,87 versus 23,08 respectivamente, p=0,0216)
Conclusão: Mediante o exposto, este estudo teve como objetivo investigar a contribuição da periodontite grave com nívies sorológicos de
PCR. A extensão do aumento nos níveis de PCR em pacientes com periodontite depende da gravidade da doença após o ajuste para a
idade, tabagismo, índice de massa corporal (IMC), uso de estatina, terapias de reposição hormonal, consumo de álcool e tratamento com
antibiótico, que são determinantes reconhecidos dos níveis “fisiológicos” de PCR. Os resultados expostos no presente trabalho,
demonstram que a proporção de pacientes do grupo periodontite com níveis de PCR-us >0,3 mg/dL foi maior do que nos pacientes do
grupo controle. Assim, a PCR-us no soro pode ser biomarcador útil para avaliar os efeitos sistêmicos da inflamação periodontal
Palavras-Chave: Periodontite, PCR, Doença cardiovascular, mediadores inflamatórios
Colaboradores: Valéria Martins de Araújo
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A independência das 13 colônias e a formação da república a partir da perspectiva de Mercy Otis
Warren
Ana Paula Muniz da Silva
Unidade Acadêmica: Departamento de História
Instituição: UnB
Orientador (a): JAIME DE ALMEIDA
Introdução: Este trabalho tem como objetivo traçar a biografia da escritora estadounidense Mercy Otis Warren. Ela nasceu em 25 de
setembro de 1728, na colônia de Massachusetts e participou politicamente do movimento independentista das treze colônias. Essa
participação culminou em seu livro sobre a história da Revolução Americana, “History of Rise, Progress and Termination of the American
Revolution”, publicado em 1805. Ademais, ela escreveu peças e cartas com conteúdo político. Por meio de sua biografia, pretendeu-se
compreender a independência das treze colônias e a formação da nascente república, a partir das posições políticas de Warren.
Adicionalmente, analisou-se sua perspectiva em relação às mulheres a partir de cartas escritas por ela. Por fim, houve uma reflexão sobre o
possível caráter nacionalista de seus pensamentos, tomando como base o conceito de nacionalismo proposto por Benedict Anderson.
Metodologia: Tomando como pressuposto teórico o indiciarismo de Carlo Ginzburg, o procedimento analítico utilizado foi a análise de
cartas escritas por Mercy Otis Warren e a leitura da historiografia do século XX produzida sobre ela. O objetivo foi analisar quais indícios
essas fontes fornecem que permitam compreender a biografia da autora e de que forma ela se insere nos eventos antes, durante e depois
da independência das treze colônias. Depois da leitura da historiografia produzida sobre Mercy Otis Warren, foram selecionadas oito cartas
para análise. Concentrou-se principalmente nos indícios sobre as posições políticas da autora, sua posição em relação ao papel das
mulheres na sociedade e seu possível sentimento nacionalista.
Resultados: A partir disso, foi possível traçar uma biografia desse personagem e melhor compreender a independência das treze colônias,
a formação da nova república e a elite política que participou de ambos os processos. Também foi possível detectar qual era a posição de
Mercy Otis Warren em relação ao papel feminino na sociedade e apreender um sentimento nacionalista em suas cartas. Percebeu-se que a
autora é pouco estudada: nos Estados Unidos há cinco biografias sobre ela e no Brasil não há nenhuma obra produzida ou traduzida.
Conclusão: Por meio da pesquisa, identificou-se que Mercy Otis Warren foi uma importante figura política na segunda metade do século
XVIII e escreveu uma grande obra histórica. Todavia, sua biografia e obra ainda são pouco estudadas. Inicialmente, defende-se que o
motivo para isso foi o fato de ter adotado uma posição política antifederalista, que não era predominante. Acrescenta-se, ainda, que a
carreira pública de seu marido foi minada justamente pela defesa desses ideais. O presente trabalho foi apenas uma primeira aproximação
desse tema, que exige um trabalho de mais fôlego para ser melhor abordado.
Palavras-Chave: Mercy Otis Warren, independência, treze colônias, república, mulheres, nacionalismo.
Colaboradores: Este projeto de pesquisa individual não tem necessidade de colaboradores.
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Mensuração de Indicador de Qualidade em Centro Cirúrgico: Hipotermia em Pacientes em Recuperação
Anestésica
Ana Paula Oliveira Dias
Unidade Acadêmica: Departamento de Enfermagem
Instituição: UnB
Orientador (a): MARIA CRISTINA SOARES RODRIGUES
Introdução: Os sinais vitais expressam as funções corporais básicas, como a temperatura, que na espécie humana é regulada, em
circunstâncias de normotermia, de 36,6 graus C a 37,6 graus C. Há condições clínicas em que os valores de temperatura corporal
encontram-se abaixo da normalidade, estado denominado como hipotermia. Tal condição é evento comum em pacientes submetidos a
procedimento anestésico-cirúrgico, a qual pode acarretar complicações relevantes. A observação empírica em uma unidade de centro
cirúrgico de hospital-escola despertou o interesse pela ocorrência da hipotermia em pacientes em recuperação anestésica, emergindo os
seguintes questionamentos: qual a frequência da hipotermia em pacientes no pós-operatório imediato na realidade da instituição? Quais
intervenções são implementadas para o seu tratamento? Assim, objetivou-se no estudo verificar a frequência de hipotermia de pacientes
cirúrgicos e identificar as intervenções realizadas para o seu tratamento na sala de recuperação ane
Metodologia: Pesquisa não-experimental, descritiva, prospectiva e quantitativa, realizada de março a junho de 2015, em centro cirúrgico
de um hospital de ensino do Distrito Federal, de médio porte e de referência na assistência em diversas especialidades cirúrgicas. Foram
incluídos pacientes adultos (18 a 59 anos), sem delimitação de especialidade cirúrgica, estado físico ASA I e II, com hipotermia (=360C) na
admissão pós-operatória. Excluíram-se aqueles fora dos padrões de hipotermia, pediátricos e idosos, e com ASA superior a II. Utilizou-se
instrumento para registro de variáveis relativas à identificação, estado físico, mensuração auricular da temperatura através de termômetro
digital – marca Incoterm®, modelo color check AC322 – e dados de recuperação anestésica, de uma amostra por conveniência. O software
R Core Team 2015 foi utilizado para a análise descritiva dos dados. A pesquisa foi aprovada pelo CEP da Faculdade de Ciências da Saúde da
Universidade de Brasília, Parecer nº 1.001.042/20
Resultados: Participaram do estudo 40 pacientes, 77,5% do sexo feminino, idade média de 42,62 anos, majoritariamente ASA I, submetida
a procedimento da Cirurgia Geral e à anestesia geral. Na recuperação anestésica constatou-se maior frequência de queixa de dor (42,86%),
frio (37,14%) e tremor (31,43%). A variação da temperatura corporal (final-inicial) foi de 0,87, média de 35ºC. Na prevenção da hipotermia
foram utilizados cobertores (97%), lençois (89%) e aparelho de aquecimento artificial (27%). O anestesiologista interviu somente em nove
casos, com prescrição medicamentosa. Na análise bivariada, verificou-se que: pacientes na faixa etária entre 50 e 60 anos apresentaram
variações de temperatura mais consistentes que pacientes mais jovens, a correlação linear entre a variação da temperatura e a variação de
outros sinais vitais é quase nula, e, há indícios de que o uso de um aparelho de aquecimento artificial pode gerar ganhos de temperatura
maiores que o uso de cobertores ou lençois.
Conclusão: Neste estudo, evidenciou-se uma alta frequência de hipotermia em pacientes em recuperação anestésica, sendo um indicador
de resultado da qualidade da assistência no hospital estudado. A literatura indica que pacientes que apresentam hipotermia, em sua
maioria, têm complicações no pós-operatório, gerando maiores dificuldades para a assistência. Assim, a manutenção da normotermia é
imprescindível frente a complicações evitáveis. Alcançar este ideal, efetivamente implica em um cuidado e atenção maior da equipe
envolvida no processo anestésico-cirúrgico. Entre as estratégias de intervenção identificadas, constatou-se o emprego de medidas
habituais, ou seja, o uso de cobertores e lençois. Adicionalmente, a utilização de aparelho de aquecimento artificial, no entanto, seu uso é
inadequado devido à indisponibilidade da manta térmica. Outro aspecto observado é a não adoção de um sistema de ar-condicionado
central no centro cirúrgico. Portanto, é preciso que medidas empregadas sejam revistas.
Palavras-Chave: Enfermagem cirúrgica, Hipotermia, Indicador de qualidade, Qualidade da assistência à saúde.
Colaboradores: Sâmia Machado Ribeiro, Raíssa Gabriela da Silva Costa
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Análise temporal da expressão de FoxN1 no desenvolvimento embrionário de Danio rerio (zebrafish).
Ana Paula Sanches Doval
Unidade Acadêmica: Departamento de Genética e Morfologia
Instituição: UnB
Orientador (a): ALINE PIC TAYLOR
Introdução: Defeitos na formação do tubo neural compreendem um dos mais frequentes tipos de anomalias congênitas e englobam graves
malformações, como anencefalia e espinha bífida. O estudo destas malformações em fetos humanos que apresentavam mutação em
homozigose para FOXN1 (Amorosi et al., 2008 e 2010) sugere um papel desse gene no desenvolvimento do sistema nervoso central. Além
disso, a conservação do gene, desde drosophila a humanos, enfatiza esse papel. A caracterização do desenvolvimento embrionário normal
é essencial para a compreensão de falhas na embriogênese. Para tanto, utiliza-se a associação de modificações morfológicas a mecanismos
moleculares em eventos pontuais no espaço e no tempo. Em trabalho prévio deste grupo, a expressão de FoxN1 foi observada nos estágios
iniciais de desenvolvimento em galinha (Dornelles-Wawruk, 2015). Este estudo investiga possibilidade desse padrão em zebrafish. Em
adição, a expressão desse gene em órgãos de organismos adultos também foi investigada.
Metodologia: Para a avaliação da expressão gênica de FoxN1 no desenvolvimento de zebrafish, os embriões foram selecionados por
estágios descritos por Kimmel e colaboradores (1995). Os ovos foram obtidos a partir do cruzamento de indivíduos adultos nas condições
de manutenção padrão do Laboratório de Genética Toxicológica da Universidade de Brasília, coletados em triplicata em pools de 15
indivíduos por estágio, congelados rapidamente em nitrogênio líquido e armazenados em freezer – 80 oC . Os órgãos de três indivíduos
adultos, do mesmo sexo, foram extraídos com materiais esterilizados e receberam tratamento com RNAlater® Solution. A extração de RNA
total dos embriões e dos órgãos dos indivíduos adultos foi realizada com o kit illustra RNAspin Mini (GE).
Resultados: Durante este estudo não foi obtido quantidade suficiente de RNA para a análise de expressão genica, tanto em embriões,
quanto em indivíduos adultos. Novos protocolos de extração de RNA serão testados visando, em estudos futuros, a obtenção de RNA
íntegro e sem contaminantes, com razão 260/230 na faixa de 1,8 - 2,0. Uma das variáveis a ser modificada, é a quantidade de embriões em
cada pool.
Conclusão: A molécula de RNA é facilmente degradada e sua purificação exige cuidado e preparo. Os próximos passos deste projeto
visarão o teste de uma bateria de métodos de extração de RNA, assim como um ajuste no tamanho da amostra para a obtenção de
quantidades suficientes para o estudo de expressão.
Palavras-Chave: Sistema nervoso centralFoxN1, Zebrafish, Expressão Gênica, qPCR
Colaboradores: Wânia da Conceição Guimarães, Halinna Dornelles Wawruk, Paolin Rocio Cáceres Vélez, César Koppe Grisólia
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Jean-Baptiste Debret nas coleções dos Museus Castro Maya
Ana Ramos Barretto
Unidade Acadêmica: Departamento de Artes Visuais
Instituição: UnB
Orientador (a): EMERSON DIONISIO GOMES DE OLIVEIRA
Introdução: O presente trabalho pretende analisar o contexto no qual a coleção de obras de Jean-Baptiste Debret foi incorporada à
coleção Brasiliana de Raymundo Ottoni de Castro Maya, e como se deu seu acervamento nas décadas posteriores.
Metodologia: O levantamento dos processos de colecionamento das obras de Debret dão maior clareza entre a produção do artista no
século XIX, a formação da coleção na primeira metade do século XX e a publicação, pelo colecionador, de uma última edição da Viagem
pitoresca e histórica ao Brasil com as aquarelas que não haviam sido incorporadas aos últimos tomos.
Resultados: As obras de Debret dos Museus Castro Maya, hoje acervada na Chácara do Céu, foram adquiridas sem um critério específico,
mas ainda assim se tratam de uma coleção já formada, anteriormente, pelo artista, criando assim uma dupla dimensão de coleção.
Conclusão: Atualmente as aquarelas e litogravuras de Debret são expostas sem distinção de tratamento visando uma maior visibilidade das
obras.
Palavras-Chave: Coleção, Chácara do Céu, Jean-Baptiste Debret, Castro Maya
Colaboradores: Sem colaboração direta
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A periculosidade como legitimação da privação de liberdade em caráter perpétuo.
Ana Rosa da Costa Zoby
Unidade Acadêmica: Departamento de Serviço Social
Instituição: UnB
Orientador (a): DÉBORA DINIZ RODRIGUES
Introdução: Entendendo a periculosidade como um dispositivo de poder que opera no controle dos indivíduos autores de crimes e
identificados como loucos, buscamos compreender de que forma o conceito atua para legitimar a privação de liberdade em caráter
perpétuo, a despeito da expressa vedação constitucional. O conceito possui implicações concretas na contemporaneidade, evidenciandose como um engenhoso instrumento de controle. A partir de um estudo de caso, espera-se depreender as articulações entre direito e
psiquiatria na construção da periculosidade que acabam por resultar em práticas inconstitucionais de punição.
Metodologia: Este trabalho organiza-se a partir da busca e leitura de arquivos judiciais, estes estritamente concernentes a um único caso,
cujo réu se encontra em privação de liberdade há mais de 30 anos, e de uma ampla revisão da literatura sobre o conceito de
periculosidade. Da pesquisa nos arquivos, identificamos uma peça processual que nos permite problematizar as implicações práticas e
políticas do uso do conceito de periculosidade pelo sistema judiciário brasileiro.
Resultados: A noção de periculosidade localiza-se num ponto bastante específico entre direito e psiquiatria, um campo que não é nem
direito nem psiquiatria, mas uma específica estruturação entre os dois. É do encontro desses dois saberes-poderes que surgem as medidas
e instituições de caráter punitivo-terapêutico, as quais colocam em evidência as limitações tanto da punição quanto do tratamento.
Embora não haja respaldo científico para justificar a utilização do conceito de periculosidade, este segue sendo o argumento central que
confere legitimidade às decisões do sistema de justiça que mantém sujeitos encarcerados por mais de 30 anos.
Conclusão: A principal discussão proposta pelo trabalho é a respeito da concepção sustentada pelo direito e pela psiquiatria a respeito do
caráter perigoso de alguns sujeitos. Estes são interpelados pelo poder e passam a ser identificados como um perigo à ordem social, de
modo que a única resposta que parece ter sido encontrada até os dias de hoje é a da segregação e exclusão. Mesmo com a expressa
proibição constitucional das penas de caráter perpétuo, a periculosidade surge como o dispositivo que legitima essa evidente violação da
constitucionalidade sob o argumento da defesa social.
Palavras-Chave: periculosidade, loucura, hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, prisão perpétua.
Colaboradores: Luciana Brito, Luiza Lucchesi, Maria Cristine Lindoso, Sinara Gumieri.
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Trajetórias, Escola e Política: uma interpretação sociológica da Educação de jovens e adultos
Ana Rosaria Borges de Faria
Unidade Acadêmica: Departamento de Métodos e Técnicas
Instituição: UnB
Orientador (a): MARIA CLARISSE VIEIRA
Introdução: A Educação de Jovens e Adultos (EJA) se distingue por uma história construída à margem de políticas públicas, marcadas pela
exclusão. Ações desencadeadas por governos e movimentos sociais, institucionalizados ou não têm contribuído de maneira incipiente para
assegurar o acesso e a permanência da população jovem, adulta e idosa nos espaços educacionais, principalmente aqueles que tiveram
suas trajetórias escolares interrompidas devidos aos percalços socioeconômicos ao quais ainda permanecem reféns. Este projeto de
pesquisa analisa as trajetórias de educandos da EJA que frequentam uma proposta de alfabetização de jovens e adultos no Tribunal de
Contas da União. Esta proposta educativa tem como origem uma situação-problema, dentro de uma instituição pública federal, onde a
ausência de conhecimento escolarizado de alguns funcionários terceirizados produziu em um adulto escolarizado um desconforto e
inquietações que o fez refletir e agir sobre as desigualdades escolares estruturadas nas d
Metodologia: A natureza da pesquisa é de abordagem qualitativa. Os procedimentos da pesquisa estão organizados na observação
participante, grupo focal e levantamento bibliográfico. Os sujeitos da pesquisa são trabalhadores terceirizados que frequentam o programa
de alfabetização do Tribunal de Contas da União. Este programa é composto majoritariamente por um público masculino, na faixa etária
entre 20 e 54 anos. Vale considerar que a pesquisadora deste estudo também atuou como professora alfabetizadora no ano de 2014 até a
presente data. Para contribuir com levantamento bibliográfico sobre o tema foram utilizadas teses, artigos, periódicos, tendo as principais
referências teóricas centradas nas contribuições de Paulo Freire e Pierre Bourdieu.
Resultados: Durante o grupo focal, os relatos produzidos com os estudantes giravam em torno das questões que desencadearam as
interrupções de suas trajetórias nos sistemas de ensino. A analise das falas revelou existir uma dicotomia entre as percepções que cada
sujeito tem sobre as frequentes interrupções e paralisações ao longo de suas trajetórias. A analise revela fatores sociais e demandas
próprias que os levam a retomar a alfabetização, dentre eles: a oportunidade de se reinserirem novamente no mundo de escrita e leitura, a
exigência da leitura principalmente para o exercício de suas atribuições, como ler os rótulos dos produtos utilizados, se locomover de um
prédio ao outro e encontrar a sala e ambiente ao qual foi designado para trabalhar, ler a bíblia para pregar no espaço de reunião religiosa
que frequentam onde moram e no local de trabalho, incentivar os filhos a novos relacionamentos pessoais, o medo de perder o emprego e
ter dificuldade de encontrar outro por não saber ler e escrever,
Conclusão: Esta pesquisa nos permitiu o olhar e a escuta desses sujeitos e educandos que nos faculta aprofundar reflexões na perspectiva
de Bourdieu e Freire, na condução e análise das diferentes trajetórias dos estudantes da EJA em um espaço não formal de escolarização, o
Tribunal de Contas da União, no período de abril de 2014 até o presente ano de 2015. Ao atuar como pedagoga/alfabetizadora, a
pesquisadora se desprende do ideário em torno de um plano metodológico pronto. Por meio de indagações e das distintas fontes utilizadas
recupera vozes e as peculiaridades que caracterizam cada estudante, por sua singularidade e pela especificidade do local onde se
desenvolveu este projeto. Ao mesmo tempo, as dimensões mencionadas permitem analisar construção teórica comum para o conjunto da
iniciativa. À medida que se foi avançando na “correlação” com os estudantes, as abordagens foram enriquecidas com descobertas
encontradas na literatura relacionada ao tema, trazendo um olhar mais global e inteiro so
Palavras-Chave: Educação de Jovens e Adultos, Trajetória Escolar, Exclusão, Reinserção, Habitus Escolar, Percursos.
Colaboradores: Estudantes do projeto de alfabetização, Funcionários terceirizados e Servidores Voluntários, Coordenadores do Projeto de
Alfabetização do TCU.
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Clima ético e qualidade de vida nas organizações
Ana Thereza Nunes de Aguiar Rodrigues
Unidade Acadêmica: Departamento de Psicologia Social e do Trabalho
Instituição: UnB
Orientador (a): KATIA ELIZABETH PUENTE PALACIOS
Introdução: O clima ético organizacional se refere às percepções compartilhadas de práticas e procedimentos relacionados às prescrições e
proscrições de cunho moral e tem importância estratégica para o desenvolvimento de uma organização, pois é partir dele que o contexto
de trabalho é formado e modificado constantemente. Como influencia indiretamente na melhoria do desempenho dos trabalhadores e da
organização, pode-se inferir que esse construto se relaciona com a qualidade de vida do trabalhador, aqui caracterizado como qualidade
de vida organizacional (QVO). Esse se refere ao compromisso da organização em manter o ambiente de trabalho seguro e saudável,
incentivando as oportunidades de crescimento profissional, o reconhecimento do trabalho e a promoção de relações positivas entre ela e
os funcionários. Assim, este estudo tem como objetivo verificar o poder preditivo da percepção de clima ético em relação à qualidade de
vida que o trabalhador vivencia na organização (QVO).
Metodologia: Foram 64 participantes, 56,3% do sexo feminino, com média de idade de 28,9 anos (DP = 9,25 anos). 51,6% completou ou
está completando o ensino superior e 48,4% trabalham em empresas do ramo público, com uma média de tempo de contribuição de 4,2
anos (DP 5,3 anos). Foram utilizadas as Escala de Clima Ético (19 itens) e a Escala de Indicadores de Qualidade de Vida Organizacional (20
itens). A primeira era respondida por meio de uma escala Likert de 1 (completamente falsa) a 6 (completamente verdadeira) e a última, por
meio de uma escala Likert de 5 pontos (0 – Discordo e 4 – Concordo totalmente). Foram também adicionadas questões sociodemográficas.
As informações foram levantadas com questionário online e em papel. O primeiro foi disponibilizado por meio de link enviados por e-mail e
por redes sociais, enquanto que o segundo foi aplicado nos locais de trabalho e em salas de aula. Utilizou-se a ferramenta SPSS na versão
19.0 para a análise de regressão múltipla de entrada forçada.
Resultados: Foram analisados modelos de predição em que eram testados o poder de impacto dos três fatores do clima ético para cada um
dos cinco fatores de QVO. Apenas o fator Benevolência contribui significativamente em todos os modelos, apresentando correlações
moderadas que oscilaram entre 0,40 e 0,69 e com magnitudes de efeito que variaram de 0,25 a 0,69. O melhor resultado foi encontrado na
análise da relação entre o clima ético e a realização profissional. A correlação entre os construtos é moderada e significativamente positiva
(R= 0,69), sendo a benevolência capaz de explicar 48% do modelo (ß= 0,69, p< 0,001).
Conclusão: É possível confirmar que, quanto maior o clima ético organizacional do tipo benevolente percebido pelo trabalhador, maior
será a qualidade de vida organizacional vivenciada por ele, principalmente em relação à realização profissional. Esses fatores representam
dimensões técnicas e sociais que juntas devem ser legitimamente reconhecidas como elementos relevantes na explicação da qualidade de
vida. Como implicações práticas, considera-se a necessidade dos gestores e demais profissionais envolvidos com as organizações em
enfatizarem treinamentos voltados às necessidades da organização como um todo, pois assim asseguram um ambiente propício a
realizações profissionais e pessoais que podem afetar positivamente a qualidade de vida do trabalhador.
Palavras-Chave: clima ético organizacional, qualidade de vida organizacional, qualidade de vida no trabalho.
Colaboradores: Katia Puente-Palacios
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“O mundo todo pode receber curadoria”- Reflexões sobre projetos curatoriais em espaços públicos
Ana Victoria Soraggi Lafeta
Unidade Acadêmica: Departamento de Artes Visuais
Instituição: UnB
Orientador (a): ATILA RIBEIRO DE SOUSA REGIANI
Introdução: A pesquisa teve como objetivo pensar as potencialidades de trabalhos curatoriais fora de espaços expositivos institucionais
tradicionais. Entretanto, esse trabalho não está preocupado em identificar o melhor espaço físico para a exposição de trabalhos de arte e
tampouco em propor um debate que estabeleça e identifique algum tipo de limite. Ao contrário, ele parte do princípio (ou da crença
mesmo) de que a produção artística, pelo menos nesse momento, demanda discussões comprometidas com o dissenso e com o
estabelecimento de redes que arejem o “estado das coisas”. Assim, a pesquisa tem como objetivo a circulação e (re)potencialização de
ideias sobre o espaço (ou os espaços) possíveis para a arte. Como recorte necessário, optou-se por apresentar breves reflexões sobre
instituições, curadorias e espectadores.
Metodologia: Leitura de textos e discussões no âmbito do grupo de pesquisa.
Resultados: Aprofundamento de reflexões sobre curadoria e suas questões.
Conclusão: Em artigo recente publicado na revista Piauí (junho 2015), Hal Foster questiona como projetar museus (espaços institucionais)
para a arte contemporânea. Diante desse impasse e do fato de estarem inseridos em um contexto capitalista, o autor identifica que os
museus acabam desenvolvendo projetos que tem como principal foco o entretenimento, preocupados em ter um espectador ativo como
um fim em si mesmo. Desse modo, ele observa que a qualidade da experiência subjetiva e das interações possíveis com os trabalhos de
arte ficam comprometidas. Entretanto, o status de “obra de arte” está garantido pelo carimbo da instituição. Assim, pensar a arte fora de
instituições, talvez, aproxime o espectador de uma das características da arte contemporânea: sua instabilidade ontológica. Ademais,
propicia uma experiência não combinada, fora de uma rede de significados circunscritos a um circuito de arte estabelecido a priori.
Palavras-Chave: curadoria, espaços expositivos, espectador
Colaboradores: campo não obrigatório
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Métodos para tratamentos de dados faltantes: uma aplicação utilizando os dados do Sistema de
Informações de Mortalidade (SIM/MS)
Anderson Baia Portela
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade do Gama
Instituição: UnB
Orientador (a): MARILIA MIRANDA FORTE GOMES
Introdução: Mesmo com a melhora da qualidade das informações ao longo do tempo, estudos que, tem como objetivo detalhar o padrão
etário de mortalidade da população brasileira, segundo variáveis socioeconômicas ou demográficas, destacam a presença importante de
dados faltantes, ou missing values, nas principais bases de dados disponíveis no Brasil para uma ou mais variáveis, dificultando assim o
cálculo de indicadores de mortalidade mais detalhados. Neste contexto e tendo em vista que a maioria dos métodos para tratamento de
dados faltantes ainda é pouco utilizada ou não é conhecida por grande parte dos usuários de bases de dados no Brasil, este artigo teve
como objetivo dar continuidade ao trabalho iniciado pelo aluno de graduação Didan Junqueira Ribeiro, no PIBIC 2013 2014, com o
propósito de se colocar em prática alguns dos métodos por ele revisados, utilizando os dados do SIM/MS.
Metodologia: Para atingir o objetivo proposto foram utilizados os dados estatísticos disponíveis no site do Departamento de Informática
do SUS (DATASUS/MS), especialmente os dados do SIM/MS. Após uma análise do perfil da proporção de missings na variável ‘escolaridade
(construída a partir de anos de estudo concluídos)’, nos anos de 2000 e 2010, aplicou-se os seguintes métodos para tratamento de dados
faltantes: (i) Listwise Deletion (LD), (ii) Imputação única (Single Imputation), e, (iii) Imputação Múltipla. Os resultados foram avaliados
comparando as taxas de mortalidade, estimadas para o ano 2000, segundo nível de escolaridade, após a aplicação dos métodos utilizados.
Resultados: Observa-se que a proporção de óbitos sem a escolaridade declarada vem diminuindo ao longo do tempo. Em 1996, por
exemplo, entre os 908.883 óbitos registrados para esse ano, 73,2% apresentaram escolaridade ignorada Já, em 2012, esse percentual caiu
para 27%. Em linhas gerais, os óbitos que apresentaram escolaridade ignorada são, na sua maioria, de homens idosos, com cor/raça
declarada como branca ou amarela e casados. Esse perfil é semelhante para os anos de 2000 e 2010. As estimativas das taxas de
mortalidade mostram que, quanto maior o nível de escolaridade, maior é a sobrevivência observada para o conjunto da população. No que
diz respeito à comparação das estimativas de mortalidade, segundo diferentes métodos de imputação, observa-se que a maior diferença
entre as taxas de mortalidade estimadas está entre aqueles óbitos com escolaridade até 3 anos de estudo. Adicionalmente, as
comparações sugerem que as taxas de mortalidade observadas, segundo escolaridade, são subestimadas.
Conclusão: Este trabalho teve como objetivo principal, de maneira exploratória, mostrar que, ao não considerar unidades de análise sem
resposta, não só o tamanho da amostra é reduzido, como também, indicadores importantes que são utilizados para planejamento,
implantação e avaliação de políticas públicas, segundo aspectos socioeconômicos, podem apresentar valores subestimados.
Particularmente, ao comparar taxas de mortalidade, segundo escolaridade, observou-se que, independe do método de imputação de
dados faltantes utilizado, a mortalidade da população brasileira pode estar sendo subestimada em mais de 100%. Espera-se que os
resultados aqui apresentados possam contribuir não só para a discussão da construção de indicadores de mortalidade mais robustos, bem
como para um maior entendimento de como a desigualdade social se transforma em uma estratificação social da morte.
Palavras-Chave: Dados faltantes, missing values, Métodos de imputação, Escolaridade, Mortalidade.
Colaboradores: .
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Propriedades morfológicas do tendão calcâneo de ratos após a administração de esteroides anabólicos
androgênicos e treinamento de salto: análise de proteoglicanos e incidência osteogênica
Anderson José Santana Oliveira
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade da Ceilândia
Instituição: UnB
Orientador (a): RITA DE CASSIA MARQUETI DURIGAN
Introdução: O tendão tem função de absorver a força transmitida pelo músculo através de sua rede de fibras de colágeno, principalmente
do tipo I. Os fibroblastos monitoram a magnitude e a direção da força, a síntese e manutenção de elementos da matriz extracelular (MEC),
incluindo colágeno, proteoglicanos e outros componentes. Os fibroblastos sintetizam e degradam a MEC nos tendões, um processo de
renovação tecidual que é importante na resposta do tecido ao exercício, carga mecânica e após lesão. No entanto, o uso de esteroides
anabólico androgênicos (EAA) inibe fortemente este remodelamento tecidual. A combinação de EAA e exercício induzem alterações
deletérias no tendão, como a presença de displasia fibrilar. Assim, objetivo do estudo foi investigar as alterações morfológicas do tendão
calcêneo após a interrupção do uso de EAA associado ao destreinamento.
Metodologia: 20 ratos foram distribuídos aleatoriamente em 4 grupos experimentais, na seguinte forma: sedentário (S), sedentário com
administração de EAA (EAA), treinado sem administração de EAA (T) e treinado com administração de EAA (EAAT). Os ratos treinados
foram submetidos a um programa de exercícios de salto durante 7 semanas, 5 dias por semana. Os animais com suplementação de EAA
receberam Deca-Durabolin (5mg/kg de massa corporal), 2 vezes por semana por 7 semanas. Após as 7 semanas, interrompeu-se o
treinamento e a administração de EAA. Os animais foram eutanasiados imediatamente, 3 e 6 semanas após interrupção. Os cortes dos TC,
cortados em 2µm e corados com hematoxilina e eosina. As imagens foram capturadas em 20x de aumento, com um microscópio acoplado
à uma câmera, e analisadas com o softwar Photoshop. Os resultados foram analisados por ANOVA two way seguida de análise múltipla de
Turkey para comparação entre os tratamentos.
Resultados: O treinamento promoveu o aumento do conteúdo de vasos sanguíneos e o uso de esteroides diminui. Verificou-se também
que o número de adipócitos aumentou. Porém, estes efeitos foram amenizados de acordo com a interrupção do treinamento quando se
analisou o grupo de 3 e 6 semanas. Ambos os resultados visto no grupo T foram distintos comparando-se os outros grupos, tanto na região
proximal quanto distal do tendão. Verificou-se também que o treinamento não foi capaz de reverter os efeitos deletérios do EAA. Um fato
interessante, foi o aparecimento de células semelhantes a células sinoviais principalmente na porção externa da parte proximal do TC.
Conclusão: Assim como foi visto nos resultados, o uso de esteroides anabólicos androgênicos alteram também o tecido vascular, que
devido à sua diminuição do vaso está mais susceptível à alocação de trombos, além do uso dessas substâncias estarem relacionadas com o
aumento de colesterol no sangue. Entretanto esse dado não foi avaliado no presente estudo. Como fator preventivo o treinamento de
salto se mostrou como uma boa intervenção na modificação positiva da matriz extracelular tendínea, porém, o treinamento não reverteu
os efeitos negativos da suplementação do esteroide. Com isso, afirma-se que o exercício de carga é um importante recurso para melhorar
a nutrição do tendão, e consequentemente, seu tecido como todo, e que o EAA promove mudanças negativas à MEC deste tecido. No
entanto, são necessários mais estudos para investigar o aparecimento de células semelhantes às sinoviais, bem como mostrar quem são e
qual seu papel na MEC tendínea.
Palavras-Chave: tendão calcâneo, esteroides anabólicos androgênicos (EAA), matriz extracelular, salto vertical
Colaboradores: Lívia Larissa Batista e Silva, Otanni Luiz da Costa
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Desenvolvimento Ontogenético do Crânio de Tropidurus torquatos Wield, 1820 (Squamata:
Tropiduridae): Uma Abordagem Embrionária e Pós-natal
Anderson Kennedy Soares de Lima
Unidade Acadêmica: Departamento de Ciências Fisiológicas
Instituição: UnB
Orientador (a): ANTONIO SEBBEN
Introdução: Os estudos no campo da biologia do desenvolvimento são direcionados ao entendimento dos padrões evolutivos e
mecanismos funcionais dos organismos. O esqueleto dos vertebrados apresenta grande diversidade filogenética e uma complexa anatomia
funcional. Apesar do alto grau de conservação nos mecanismos ontogenéticos, fatores tanto intrínsecos quanto extrínsecos a morfogênese
são determinantes, estimulando ou inibindo o desenvolvimento e crescimento do esqueleto dos vertebrados, especialmente no crânio.
Estudos envolvendo osteogênese são escassos em reptilianos e em Lacertilia concentram-se no desenvolvimento do condrocrânio.
Metodologia: No presente trabalho descrevemos a osteologia craniana de adultos de Tropidurus torquatus bem como sua condrogênese e
osteogênese. Para a descrição do crânio adulto foram utilizados espécimes preparados por meio das técnicas de descarne e diafanização
com dupla coloração. A descrição a partir do surgimento do primeiro centro de condrificação abrangeu o período embrionário posterior a
esse evento até a décima sexta semana de pós-eclosão. A sequência de desenvolvimento in ovo compreendeu os 11 últimos estágios
embrionários descritos, de um total de 15, entre a postura dos ovos e a eclosão. O estagiamento foi elaborado com base em comparações
com tabelas de outras espécies disponíveis na literatura. Os embriões foram fixados, posteriormente diafanizados e corados
diferencialmente para evidenciar cartilagens e ossos.
Resultados: A condrificacão inicia-se no estágio 5 na placa basal. No fim do estágio 6 são distinguíveis os primórdios das cápsulas nasal e
ótica e as estruturas interorbiculares. Identificamos dois padrões de formação óssea: ossos formados a partir de um único centro de
ossificação e ossos onde dois ou mais centros de ossificação. Com relação ao surgimento dos centros de ossificação, identificamos dois
padrões: na maioria dos ossos a ossificação surge no centro do corpo ósseo, contudo, na columela o centro de ossificação surge na base do
osso. O início de ossificação dos ossos do dermatocrânio ocorreu predominantemente entre estágio 9 ao 10. A maioria dos ossos
endocondrais ossificaram no estágio 11. A calcificação dos dentes maxilares, mandibulares e o dentre de ovo têm início no estágio 11. O
osso articular e a maioria dos elementos do aparato hióide são de ossificação pós-natal, assim como o fechamento do teto craniano.
Conclusão: Os eventos marcantes no desenvolvimento do crânio da espécie estudada ocorrem do estágio 5 ao 11. A partir do estagio 13 a
maioria dos ossos apresenta-se morfologicamente similar ao dos adultos, com exceção dos elementos ainda cartilagíneos e dos ossos do
teto do crânio, cujo fechamento se dá no decorrer do desenvolvimento pós-natal. A morfologia do crânio é amplamente diversificada nos
Squamata, contudo aparentemente conservativa nos Tropiduridae. A sequência de desenvolvimento ósseo em T. torquatus ocorre como
na maioria dos Squamata, onde os ossos endocondrais sofrem ossificação posteriormente aos elementos do dermatocrânio.
Palavras-Chave: ontogenia esquelética, estágios embrionários, sincrânio, répteis, lagartos
Colaboradores: Tainã Rapp Py-Daniel e Osmindo Rodrigues Pires Junior
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Identificação da utilização de Tomografia Computadorizada (TC) nos pacientes com AVC no HRC
Andina Ana Santana Moreira Pereira
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade da Ceilândia
Instituição: UnB
Orientador (a): JOSE AIRTON JORGE ALVES
Introdução: A Tomografia Computadorizada (TC) é o principal método de diagnóstico da forma e, consequentemente, da definição do tipo
de tratamento do acidente vascular cerebral (AVC). No Brasil o AVC é responsável por um grande número de óbitos, maior até que a
mortalidade causada por doença coronariana (Gutierrez, 2009), todavia, a oferta deste equipamento, fundamental na acurácia do
diagnóstico desta patologia, encontra-se concentrada na região Sudeste e Sul (Rolim e Martins, 2012). No Distrito Federal, a quantidade de
Acidente Vascular Cerebral não especificado, de acordo com o Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), no período de
março de 2014, foi de 132 casos.
Diante de um grande número de AVC no DF e da baixa disponibilidade e subutilização dos
equipamentos de TC, este trabalho tem como objetivo identificar a utilização de TC em pacientes com o diagnóstico de AVC no Hospital
Regional de Ceilândia no DF.
Metodologia: O estudo caracteriza-se como documental, 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.
O trabalho foi realizado no Hospital Regional de Ceilândia (HRC), Ceilândia, Distrito Federal, Brasil, no período de
fevereiro a setembro de 2014. Foram identificados 102 pacientes. No entanto, 9 não apresentavam dados suficientes para incluirmos em
nosso estudo. Fizeram parte aqueles que apresentavam um diagnóstico de AVC, e foram divididos em 3 grupos: AVC Hemorrágico (H), AVC
isquêmico (I) e AVC não especificado (NE). Para coleta dos dados utilizamos como base o prontuário eletrônico dos pacientes internados do
Hospital (Base de Produção TRACKCARE).
Em Marco de 2015 analisamos todos os dados da amostra, contabilizando o número de
tomografias computadorizadas realizadas e o intervalo de tempo entre elas.
Resultados: Dos 93 pacientes com AVC incluídos neste estudo, conforme os critérios descritos, 14 (15,05%) foram diagnosticados com AVC
do tipo hemorrágico, 53 (56,99%) foram do tipo isquêmico e 26 (27,96%) não foram especificados. A média de idade de pacientes foi de
67,8 anos. Dentre estes 59,13% (55) foram homens e 40,86% (38) mulheres.
Em nosso estudo, durante o período de internação, 16
pacientes (17,20%) não realizaram o exame. Apesar de 77 indivíduos (82,80%) terem realizado a TC, 31 (33,33%) deles foram submetidos a
apenas uma avaliação. A realização de uma única TC não é suficiente para fechar o diagnóstico diferencial entre isquemia e hemorragia.
Encontramos dentro do grupo que realizou 2 TCs ou mais, uma grande diversidade entre o intervalo de tempo dos exames. Na janela
temporal ideal (1 -2 dias após o primeiro evento) identificamos 26 pacientes (56,52%). Entre 3 e 5 dias, foram 11 pessoas (23,91%). Alguns
doentes só realizaram a segunda tomografia após 6 dias do primeiro evento.
Conclusão: Através desta abordagem, podemos concluir que a maioria dos pacientes com sinais clínicos de AVC realizou TC no próprio HRC
(82,79%). No entanto, um segundo exame só foi realizado em 46 pacientes (49,46%), e somente 26 (27,95%) realizaram o segundo exame
no intervalo de tempo indicado para precisão do diagnóstico e consequente administração terapêutica, demonstrando que no referido
hospital há um baixo índice de pacientes que são submetidos aos exames de tomografia computadorizada em um espaço de tempo
recomendado pela literatura. Desta forma, estas decorrências sinalizam e possibilitam o aprimoramento do serviço de saúde local na
região administrativa de Ceilândia/DF, já que serviços de diagnósticos mais precisos, geram opções de tratamentos mais eficazes
possibilitando alcançar resultados mais favoráveis, evitando assim que o indivíduo acometido por tal doença tenha comprometimento
funcional neurológico.
Palavras-Chave: AVC, Tomografia, Diagnóstico
Colaboradores: Thaise Loyanne Felix Dias
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Efeitos da levofloxacina em ratos com síndrome hepatopulmonar induzida
Andre Amin Martin Akhavan
Unidade Acadêmica: Faculdade de Medicina
Instituição: UnB
Orientador (a): VERONICA MOREIRA AMADO
Introdução: A síndrome hepatopulmonar (SHP) é caracterizada por hipoxemia arterial e vasodilatação pulmonar, num contexto de doença
hepática. Ela ocorre em 5-32% de pacientes com cirrose hepática. A SHP é responsável por um aumento da mortalidade desses pacientes e,
portanto, a existência de um tratamento eficaz é importante. Atualmente, o único tratamento é o transplante hepático, procedimento de
alta complexidade, invasivo e que depende da disponibilidade de doadores. Pesquisas indicam que o óxido nítrico é provavelmente o
principal fator indutor da vasodilatação, mas a fisiopatologia da SHP não é bem conhecida. Alguns estudos mostram que possivelmente a
translocação bacteriana contribui de forma importante na patogenia da SHP, determinando um aumento do óxido nítrico circulante. Essa
hipótese sugere que antibióticos podem ser usados como agente terapêutico. O objetivo da pesquisa é verificar se a levofloxacina é capaz
de prevenir, atenuar, ou até reverter o quadro em ratos com SHP induzida.
Metodologia: A ligadura de ducto colédoco em ratos é um modelo experimental bem estabelecido na literatura que induz cirrose e
alterações na vasculatura pulmonar e na troca gasosa muito semelhantes à SHP em humanos. Foram utilizados 48 ratos Winstar machos
divididos igualmente em quatro grupos. O procedimento foi feito com ketamina e xylasina intraperitoneal. O grupo controle foi sujeito
apenas a laparotomia. Os três grupos restantes foram submetidos a ligadura do ducto colédoco, conforme o modelo descrito. O grupo
SHPLevoD1 iniciou o uso de levofloxacina logo após o procedimento cirúrgico, o grupo SHPLevoD21, a partir do vigésimo primeiro dia após
o procedimento, e o grupo SHP, que não recebeu a levofloxacina. Ao término da quinta semana, foi colhido lavado broncoalveolar e lavado
peritoneal para dosagem de óxido nítrico (NO) utilizando a reação de Griess, usando estímulo com lipopolissacarídeo como controle
positivo. A análise estatística foi feita utilizando-se ANOVA.
Resultados: Com os lavados broncoalveolares, obtivemos as seguintes médias e desvios padrão (DP) da concentração em micromolar do
NO por grupo: o grupo SHP obteve média de 107,6 e DP=26,34, SHPLevoD21, média=58,87 e DP=49,72, SHPLevoD1, média=92,13 e
DP=25,66, grupo controle, média=72,95 e DP=29. Houve diferença significativa entre os grupos controle e SHP (p=0,0147), e entre os
grupos SHP e SHPLevoD21 (p=0,0214). Em relação ao NO no lavado peritoneal, obtivemos valores muito próximos entre os grupos, e não
encontramos diferença significativa entre eles.
Conclusão: A hipótese que exploramos está associada ao conhecimento de que a cirrose hepática está associada a um aumento da
translocação bacteriana intestinal, possivelmente envolvida no processo de ativação dos macrófagos pulmonares no desenvolvimento da
SHP. A diferença significativa entre o NO do lavado broncoalveolar dos grupos SHP e controle indica a importância desse gás na
fisiopatologia da SHP. Obtivemos redução do NO no lavado broncoalveolar dos grupos tratados em relação ao grupo SHP, apesar de apenas
a diferença entre o grupo SHP e SHPLevoD21 ser significativa. Isso indica um papel provavelmente importante da translocação bacteriana,
mas sugere a existência de outros fatores envolvidos na patogenia da SHP, pois a administração de levofloxacina no grupo SHPLevoD1 não
foi suficiente para que o NO se aproximasse do grupo controle. Portanto, é possível que a levofloxacina seja um potencial tratamento para
a SHP, uma vez que reduz os níveis de óxido nítrico no lavado broncoalveolar.
Palavras-Chave: Síndrome hepatopulmonar Levofloxacina Cirrose Óxido nítrico
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MAAD - Módulo de Acompanhamento da Atividade Docente
André Lucas de Souza
Unidade Acadêmica: Informática na Educação
Instituição: UCB
Orientador (a): Vandor Roberto Vilardi Rissoli
Introdução: O Sistema de Apoio Educacional (SAE) é classificado como um Sistema Tutor Inteligente (STI). Segundo Rissoli (2007), “um STI é
um sistema capaz de ensinar e aprender, procurando adequar as estratégias de ensino às necessidades da aprendizagem de cada
estudante”. O SAE, como um STI, colabora para o aprendizado do estudante reconhecendo as suas necessidades para assim ser capaz de
melhor acompanhá-lo no processo educacional. Geralmente, neste tipo de sistema, não existem recursos que apontem aos docentes onde
eles poderiam aperfeiçoar sua atuação, a fim de obter o melhor de seus alunos. Por isso, a evolução dos STI também necessita subsidiar o
profissional responsável pelo curso a respeito de como está sendo a atuação dos docentes em seu âmbito educacional. Surge assim a
possibilidade de desenvolvimento de um novo módulo a ser integrado ao SAE, sendo ele o MAAD (Módulo de Acompanhamento da
Atividade Docente).
Metodologia: O Assistente Virtual de Ensino Inteligente (ITA) corresponde a uma arquitetura de STI, que realiza determinadas tarefas mais
simples, trabalhando com modelos não tão complexos em sua arquitetura. No entanto, seu processamento consiste em realizar atividades
essenciais ao acompanhamento individual dos aprendizes, além do fornecimento de assistência ao docente envolvido neste processo
(SHIGUTI, 2012).
Atualmente, os STIs, na categoria de assistentes inteligentes, não possuem muitos recursos que possibilitem o acompanhamento das
atividades docentes no processo educacional. No entanto, estes softwares educacionais possuem informações interessantes para tal
acompanhamento, podendo fornecer subsídios detalhados sobre as ações e resultados alcançados por cada docente, apoiado por recursos
tecnológicos. Diante destas características, o SAE se comporta como um ITA e está integrando em sua arquitetura o MAAD, como recurso
significativo a atuação docente e de seu diretor (ou coordenador).
Resultados: A implementação desse novo módulo (MAAD) no SAE fornece uma nova capacidade de assistência ao docente em suas
atividades usando um ITA (Intelligent Teaching Assistant) que também o orientará sobre as diferentes formas de operação de seu ambiente
virtual, buscando o sucesso educacional de todos os envolvidos (discentes e docentes).
Dessa forma, o SAE trabalha de maneira cooperativa e colaborativa com as atividades docentes e de coordenação pedagógica, oferecendo
sua maior participação como assistente do ensino-aprendizagem e no apoio a gestão educacional. Ao diretor de curso, ou coordenador
pedagógico, o MAAD contribui com análises realizadas em tempo real para acompanhar a situação das disciplinas do curso que estão sobre
a sua responsabilidade, e, consequentemente, os seus respectivos professores. Assim, o SAE também forneça subsídios significativos a suas
possíveis necessidades de organização e decisão no nível do curso.
Conclusão: O projeto MAAD foi desenvolvido com o objetivo de acompanhar e auxiliar o professor em suas atividades educacionais e na
operação deste software educacional, além de subsidiar as possíveis ações dos diretores de curso preocupados com o sucesso do ensinoaprendizagem realizado pela equipe docente que se encontra sobre sua coordenação.
A integração do MAAD no SAE almeja contribuir com o processo educacional fornecendo orientação e assistência aos docentes e diretores
que utilizam este ITA e podem aprimorar o ensino-aprendizagem por meio de reflexões e ações baseadas nas análises e constatações
apuradas pelo SAE.

Palavras-Chave: Sistema Tutor Inteligente, Sistema de Apoio a Decisão, Informática na Educação.
Colaboradores: Bruce de Souza Campos, Victor Sabino Cortes

154

Vol. 1

A jurisdição e a arbitragem: o crescimento do instituto da arbitragem no Brasil
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Influência da prática de ginástica em academias no numero de parceiros desejados por estudantes
universitários: uma análise transcultural.
Andre Luis Escouto Teixeira
Unidade Acadêmica: Departamento de Processos Psicologicos Básicos
Instituição: UnB
Orientador (a): FRANCISCO DYONISIO CARDOSO MENDES
Introdução: Dentro dos estudos que compõem a área da psicologia evolucionista, os que investigam as estratégias reprodutivas humanas
têm gerado grande número de publicações (Ferreira, 2013). Tais estudos têm como ponto de partida a teoria de seleção sexual proposta
por Darwin, a qual identifica a competição intrassexual e as preferências em escolha de parceiros como elementos chave para os processos
de evolução e adaptação. Seguindo as ideias de Darwin, e embasados nos modelos de investimento parental de Trivers (1972) e de
sucesso reprodutivo de Trivers & Willard (1973), psicólogos evolucionistas como Buss & Schmitt (1993) sugeriram que homens e mulheres
sofreram diferentes pressões seletivas durante o processo evolutivo, e por isso teriam evoluído mecanismos fisiológicos e psicológicos
distintos no que concerne o comportamento reprodutivo. Algumas destas diferenças poderiam ser vistas, de acordo com os autores, no
número de relacionamentos de curto prazo pretendidos (estratégias sociossexuais),
Metodologia: Amostra. Nossa amostra foi composta por 496 sujeitos, dentre mulheres (N = 292) e homens (N = 204), pertencentes à
estados litorâneos (Pernambuco, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Bahia) e não litorâneos (Brasília, Minas Gerais, Rio
Grande do Sul, Pará e São Paulo), ficando divididos em 133 sujeitos de cidades litorâneas (Natal, Rio de Janeiro, Florianópolis, Recife e
Bahia), 264 sujeitos de Brasília e 99 sujeitos de outros estados (Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Pará, Goiás e São Paulo). os quais
responderam voluntariamente a um questionário aplicado de maneira virtual (ver abaixo). Instrumento. O instrumento foi divulgado
através de redes sociais durante o período de 8 meses, sendo esclarecido através de um texto o cunho voluntário da participação na
pesquisa, a necessidade de sinceridade e atenção ao responder cada item e de utilização dos dados apenas para confecção de artigo
científico, por parte do aplicador. O questionário era composto de 4 partes.
Resultados: Os mesmos padrões de diferenças sexuais encontrados em estudos anteriores, inclusive os que foram realizados em Brasília,
foram obtidos na amostra de sujeitos que residiam em cidades litorâneas. Homens valorizaram mais os atributos físicos de potenciais
parceiras do que mulheres de potenciais parceiros, e apresentaram maiores índices de sociossexualidade. Mulheres foram mais exigentes,
no geral, tanto para relacionamentos de curto como de longo prazo. Os sujeitos litorâneos (tanto homens como mulheres)apresentaram
poucas diferenças na forma de valorizar atributos e em sua sociossexualidade, em relação aos sujeitos que residiam em áreas não
litorâneas. No caso de mulheres, não encontramos nenhuma diferença em suas respostas relacionadas para escolhas de curto prazo (ficar).
Em relação a sociossexualidade, as não litorâneas que frequentavam academia apresentaram maior disposição para relacionamentos
curtos (SOI desejo e geral). A única diferença entre as mulheres litorâneas com as o
Conclusão: Os resultados encontrados na presente pesquisa corroboram a tese de que as diferenças sexuais nas estratégias reprodutivas
humanas são em boa parte influenciadas pela biologia de cada sexo. No entanto, outros estudos poderão, no futuro, indicar como fatores
culturais específicos influenciam estas estratégias em homens e mulheres, e porque há tanta variabilidade nas respostas de ambos os sexos
Palavras-Chave: estratégias reprodutivas, escolha de parceiros, sociossexualidade
Colaboradores: Nenhum
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Desenvolvimento de Rotina UMAT para o Modelo GTN Estendido
Andre Nepomuceno Trajano
Unidade Acadêmica: Departamento de Engenharia Mecânica
Instituição: UnB
Orientador (a): LUCIVAL MALCHER
Introdução: O uso de modelos elastoplásticos com dano se tornou uma alternativa viável para a industria, durante o desenvolvimento de
componentes mecânicos de alta precisão. A industria offshore, por exemplo, requer o projeto de componentes otimizados e com um grau
de confiabilidade elevado, como é o caso das válvulas blow out preventer. Tais válvulas são utilizadas na selagem de poços de perfuração
de petróleo, no caso de um vazamento catastrófico. Modelos de dano que incorporam efeitos como o do terceiro invariante do tensor
desviador e o de mais de um ponto de calibração são capazes de determinar com mais exatidão o comportamento mecânico tanto dos
materiais que compõe as válvulas, como dos materiais utilizados nos tubos de perfuração. Assim, a determinação da magnitude das forças
aplicadas para a correta selagem dos poções podem ser então determinadas com mais exatidão.
Metodologia: Neste trabalho, sugere-se o estudo do modelo GTN estendido que leva em consideração o efeito do terceiro invariante do
tensor desviador nas variáveis de dano, bem como a introdução de dois pontos de calibração para determinação das propriedades do
material. Um algoritmo numérico de integração implícita é desenvolvido e implementado no programa de elementos finitos Abaqus
através de uma rotina UMAT. Simulações numéricas são realizadas em corpos de prova convencionais e em uma modelagem simplificada
de uma válvula blow out preventer.
Resultados: Resultados mostram que o modelo é capaz de prever com mais precisão que os modelos clássicos, o correto momento e local
de inicio da falha dúctil. Neste sentido, a magnitude das forças aplicadas são também corretamento determinadas.
Conclusão: Neste sentido, pode-se concluir que modelos avançados de dano são capazes de descrever com mais exatidão o início da falha
em materiais dúcteis e assim auxiliar a industria no desenvolvimento de componentes mecânicos.
Palavras-Chave: blow out preventer, modelos de dano, modelo GTN
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Efeitos do alagamento e da seca na fisiologia e desenvolvimento de plantas do cerrado
Andre Osorio Ribeiro de Souza Gomes
Unidade Acadêmica: Departamento de Botânica
Instituição: UnB
Orientador (a): AUGUSTO CESAR FRANCO
Introdução: O Cerrado, vegetação típica do Planalto Central e o segundo maior bioma brasileiro em área, é um mosaico de diferentes
fitofisionomias, que estão expostas a pressões ambientais contrastantes, particularmente quanto a condições de disponibilidade hídrica. As
propriedades do solo e especialmente o regime hídrico do solo, desempenham um papel importante na regulação da composição das
espécies e seus aspectos funcionais. Dependendo da profundidade do lençol freático e da topografia, plantas do cerrado podem estar
expostas ao excesso de agua durante a estação chuvosa, como nas matas de galeria que margeiam os cursos d’água, ou a períodos
prolongados de falta de agua durante a estação seca, como ocorre nos solos profundos e bem drenados, que caracterizam o cerrado sensu
stricto. Este trabalho objetivou realizar um estudo comparativo de atributos funcionais e estruturais considerados relevantes na resposta
de plantas do cerrado e da mata de galeria ao encharcamento e ao déficit hídrico.
Metodologia: Sementes de três indivíduos de Enterolobium gummíiferum e E. contortisiliquum (Fabaceae) foram coletadas em áreas
abertas do cerrado ou mata de galeria, respectivamente. Em casa de vegetação, ao atingirem 90 dias de idade, plantas das duas espécies
foram distribuídas entre dois experimentos paralelos que duraram 85 dias, sendo (1): controle (solo drenado e regas diárias), 15, 30, 52 e
70 dias de encharcamento (lâmina d’água ?2 cm acima do solo), e (2): controle, 15, 30, 52 e 70 dias de seca (suspensão da rega). Dez
plantas/espécie dos tratamentos controle, seca e alagamento foram separadas aos 15, 30, 52 e 70 dias de duração do experimento. Cinco
plantas foram secas em estufa por 72h a 70°C para medir biomassa, e cinco colocadas para recuperar nas mesmas condições do controle
até o final dos 85 dias de experimentação, quando a sua biomassa seca foi determinada. Durante esse período foi acompanhada a
sobrevivência, crescimento, alterações na morfologia e número de folhas.
Resultados: O estresse por excesso ou falta de água resultou em perda de folhas e em reduções na biomassa em ambas as espécies. Os
efeitos foram mais severos para as plantas expostas aos períodos mais longos de estresse. As duas espécies se diferenciaram na resposta
às condições contrastantes de disponibilidade hídrica. Plantas alagadas de E. contortisiliquum, espécie típica de mata de galeria, tiveram
uma redução na razão raiz/parte aérea, enquanto as plantas expostas ao déficit hídrico sofreram uma redução no número de folhas, sendo
que as plantas expostas a 70 dias de seca perderam todas as folhas. Plantas expostas ao déficit hídrico ou ao alagamento de Enterolobium
gummiiferum, espécie típica do cerrado, tiveram uma forte redução no número de folhas quando expostas aos períodos mais prolongados
de estresse. Em termos de redução de biomassa, o efeito do alagamento foi mais severo do que a seca para esta espécie.
Conclusão: Para ambas as espécies, o efeito do estresse hídrico dependeu do tempo de duração do estresse. A acumulação de biomassa
por plantas de Enterolobium gummiiferum e E. contortisiliquum não foi afetada por períodos curtos de alagamento ou de seca. Contudo,
períodos mais prolongados de estresse causaram uma forte redução na acumulação de biomassa nas duas espécies. Enquanto plantas de
E. gummiiferum foram mais afetadas pelo alagamento, plantas de E. contortisiliquum foram mais afetadas por períodos prolongados de
seca.
Palavras-Chave: distribuição de biomassa, ecofisiologia vegetal, tolerância ao alagamento,tolerância a seca,
Colaboradores: Cristiane da Silva Ferreira, Marina Scalon
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Perfil Funcional e Qualidade de Vida dos Pacientes Chagásicos e Isquêmicos.
André Paz Gerez
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade da Ceilândia
Instituição: UnB
Orientador (a): GERSON CIPRIANO JUNIOR
Introdução: Insuficiência cardíaca (IC) é a síndrome clínica que pode resultar de um distúrbio estrutural ou funcional cardíaco, podendo
ocasionar danos à capacidade de enchimento ou ejeção sanguínea ventricular. As causas mais comuns de IC são doenças coronarianas,
hipertensão arterial, cardiomiopatias, doenças das válvulas cardíacas e diabetes mellitus tipo 2. Dentre os vários tipos de IC destacam-se as
etiologias Isquêmica e Chagásica sendo a insuficiência cardíaca isquêmica (ICI) causada devido a obstruções coronarianas levando à hipóxia
do miocárdio, enquanto a insuficiência cardíaca chagásica (ICC) está intimamente associada aos processos inflamatórios causados pela
infecção por Trypanosoma Cruzi. A limitação da capacidade funcional, comumente associada a redução da qualidade de vida e mau
prognóstico, são características marcantes das IC’s. Objetivo: Avaliar e comparar, por meio de questionários, a percepção da qualidade de
vida (QV) e capacidade funcional (CF) de um grupo de indivíduos com
Metodologia: Estudo do tipo observacional transversal. Foram incluídos 33 indivíduos sendo 20 com IC Isquêmica e 13 com IC chagásica do
Instituto de Cardiologia do Distrito Federal (IC/DF) submetidos à avaliação da qualidade de vida por meio do instrumento Minnesota Living
With Heart Failure Questionnaire (MLHFQ) e capacidade funcional pelo Duke Activity Status Index (DASI), previamente passaram por
avaliação do Mini Exame de Estado Mental (MEEM). O trabalho foi aprovado pelo comitê de ética do IC/DF e da Universidade de Brasília
(parecer número 115/2010).
Resultados: Foram avaliados 33 indivíduos sendo 20 isquêmicos e 13 chagásicos a média de idade em anos entre os grupos foi de (58,2 ±
10,4358) para ICI e de (47,923 ± 7,5549) para ICC o índice de massa corporal (IMC) foi (27,790 ± 3,7696) para ICI e (26,288 ± 4,4244).
Quanto aos questionários utilizados, o MEEM apresentou média de (25,65 ± 4,02373908) para ICI e (25,30769231 ± 3,727926488) para ICC,
o MLHFQ total apresentou média de (42,150 ± 24,7179) para ICI e (41,462 ± 26,3743) para ICC, revelando um valor p = 0,868 e DASI
apresentou média de (score 29,1375 ± 13,27996) e (estimativa pico de VO2 22,1291 ± 5,71038) para ICI e (score 29,9862 ± 13,53848) e
(estimativa pico de VO2 22,4934 ± 5,82115) para ICC, revelando um valor p = 0,659 para o score e p = 0,658 para a estimativa de pico de
VO2.
Conclusão: Resultados semelhantes foram observados no estudo de Dourado, et al (2006) o qual apontou, assim como o presente estudo,
que não há diferença na qualidade de vida entre indivíduos com ICI e ICC. No artigo de Mantziari, et al (2012) houve diferença entre uma
população de indivíduos com ICI e indivíduos com IC idiopática quando comparadas as pontuações atingidas no DASI para avaliação da
capacidade funcional. Dados que correlacionam isquêmicos e chagásicos ainda são escassos na literatura o que indica a necessidade de
mais pesquisas nesta área. Em nosso estudo foi possível afirmar que entre indivíduos portadores de ICI e ICC não há diferença
estatisticamente significativa quanto as variáveis de qualidade de vida e capacidade funcional.
Palavras-Chave: Insuficiência cardíaca isquêmica, Insuficiência cardíaca chagásica, qualidade de vida, capacidade funcional.
Colaboradores: André Paz Gerez, Marianne Lucena da Silva, Graziella França Bernardelli Cipriano, Alexandra Lima.
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Correlação entre percentual de gordura e componentes lineares e não lineares da Variabilidade da
Frequência Cardíaca durante repouso e caminhada.
André Ricarte C. A. Medeiros
Unidade Acadêmica: Educação Física
Instituição: UCB
Orientador (a): Daniel A. Boullosa
Introdução: Maiores valores de percentual de gordura (%G) tem sido relacionados a um menor controle autonômico da Frequência
Cardíaca (FC). O controle autonômico da FC pode ser avaliado de forma simples e não invasiva pela Variabilidade da Frequência Cardíaca
(VFC). A VFC possui diversas medidas, dentre elas as medidas lineares, e as não-lineares. As medidas não-lineares, aparentemente,
independem de condição estacionaria (e.g. repouso), diferente das componentes lineares. Observar o comportamento das componentes
da VFC em diferentes condições e suas correlações com o %G podem fornecer informações sobre a interferência da composição corporal
no funcionamento do sistema nervoso autônomo. Portanto, o objetivo dessa pesquisa foi observar a relação entre %G e controle
autonômico da FC durante repouso sentado e durante caminhada.
Metodologia: 22 voluntários (11 homens), entre 20 e 35 anos de idade, foram avaliados quanto ao %G (Lange, SkinfoldCaliper®) e FC
(RS800cx, Polar Electro Oy, Finlândia) em repouso durante 5 minutos e em caminhada durante 3 minutos. As componentes lineares (SDNN,
RMSSD, LF, HF) e não-lineares [SampEn e DFA (?1)] da VFC foram calculadas dos 2 minutos finais dos registros de FC. Sujeitos que
apresentaram erro maior que 3,5 % nos registros da FC foram excluídos. Foram adotados os módulos das distancias de DFA (?1) em relação
a 1 para as analises. Também foi calculada a diferença dos valores das componentes da VFC de repouso e caminhada [?FC, ?SDNN,
?RMSSD, ?LF, ?HF, ?SampEn e ? DFA(?1)]. O Teste t para amostras pareadas foi usado na comparação das duas condições (repouso e
caminhada) e posteriormente traçadas as correlações entre %G e componentes da VFC. Foram adotados os testes não paramétricos
equivalentes para as medidas que não apresentaram normalidade. O nível de significância adotado foi 5%.
Resultados: Dados de 5 voluntários (3 homens) foram descartados. HF e LF nas duas condições (repouso e caminhada) não apresentaram
distribuição normal. Apenas as medidas não-lineares da VFC não apresentaram diferença significativa entre condições (caminhada vs.
repouso). Todas as demais componentes da VFC apresentaram valores significativamente menores durante caminhada. Na condição de
repouso apenas DFA (?1) apresentou correlação significante com o %G (r=0,628, p=0,007) embora, quando considerado o DFA(?1) durante
caminhada, a relação desapareceu. Além disso, correlacionaram significativamente com o %G: a FC (r=0,546, p=0,023), o SDNN (r= -0,513,
p=0,035), e a RMSSD (r= -0,522, p=0,032) durante caminhada. ?FC também correlacionou com o %G (r= -0,686, p= 0,002).
Conclusão: Os indivíduos com maior %G apresentaram os valores de DFA(?1) mais distantes de 1 na condição de repouso, o que sugere um
menor controle autonômico da FC. Além disso, menores valores de VFC e maiores valores de FC na condição de caminhada foram
observados entre aqueles com maior %G, o que sugere um maior impacto da caminhada no controle autonômico da frequencia cardíaca
em indivíduos com maior %G. Sugere-se a necessidade de avaliar medidas lineares e não lineares em ambas as condições para um
avaliação mais precisa do controle autonômico da FC.
Palavras-Chave: Variabilidade da Frequência Cardíaca, Percentual de Gordura, Composição corporal, Controle Autonomico da Frequencia
Cardíaca, Sistema Nervoso Autonomo, Atividade Física.
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Doenças neurológicas de ruminantes da Mesorregião Centro de Goiás
André Tiago Ibiapina Parente
Unidade Acadêmica: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária
Instituição: UnB
Orientador (a): FABIANO JOSE FERREIRA DE SANT ANA
Introdução: Enfermidades relacionadas ao sistema nervoso central (SNC) de ruminantes no Brasil destacam-se por seus altos índices de
mortalidade e freqüência, o que leva a grandes prejuízos econômicos. Uma importância maior foi dada a doenças do SNC de ruminantes
durante a década de 1980 com o advento da encefalopatia espongiforme bovina (BSE) na Europa. As desordens do SNC em bovinos
englobam um importante grupo de enfermidades, que possuem causas diversificadas. Destacam-se como exemplos, as doenças de
etiologia viral, bacteriana, tóxica, circulatória, metabólica, congênita, e ainda as causadas por príon. O presente estudo objetiva identificar
as doenças neurológicas de ruminantes da Mesorregião Centro de Goiás. Essas informações são úteis para que medidas profiláticas e
preventivas sejam adotadas em tempo hábil pelos órgãos locais de vigilância sanitária e epidemiológica.
Metodologia: Foram revisados os registros histopatológicos e de necropsia de casos neurológicos de ruminantes recebidos nos
Laboratórios de Patologia Veterinária (LPV) da Universidade de Brasília (UnB) (2013 e 2014) e da Universidade Federal de Goiás (UFG),
Campus Jataí, entre janeiro de 2010 a março de 2015. Esses casos foram oriundos de municípios da Mesorregião Centro de Goiás. Foram
incluídos todos os casos que continham amostras de encéfalo e/ou medula espinhal para diagnóstico de enfermidades neurológicas.
Pesquisaram-se os dados epidemiológicos (raça, sexo, idade, procedência, sinais clínicos e alterações macroscópicas e microscópicas). Após
a análise, foram identificadas e revisadas as lesões histológicas. Em todos os casos, foram analisadas as regiões: córtex frontal e parietal,
núcleos basais, tálamo, hipocampo, mesencéfalo, bulbo, ponte e cerebelo. Em alguns casos, o complexo GRH também foi avaliado. As
amostras foram processadas para histopatologia e coradas pela HE.
Resultados: Durante o período analisado, foram identificados 90 casos neurológicos. Destes, 88 eram de bovinos, um de caprino e um de
ovino. Em 27 (30%) casos, o diagnóstico foi conclusivo ou muito sugestivo de neuropatia (25 em bovinos, um em caprino e um em ovino).
Dentre as principais enfermidades diagnosticadas em bovinos, observou-se cinco casos de infecção por herpesvírus bovino (BoHV), quatro
de polioencefalomalacia (PEM) e três de raiva. Os demais casos apresentaram casos isolados de etiologias diversificadas. No caso dos
pequenos ruminantes, o caso de maior relevância foi o de um cabrito com quadro muito sugestivo de artrite encefalite caprina (CAE).
Conclusão: Os dados coletados no presente estudo permitem inferir que enfermidades do SNC de bovinos são uma das principais causas
de morte na região. A maioria das doenças neurológicas observadas durante o período de avaliação ocorreu em bovinos, sendo menos
frequente em pequenos ruminantes. Isso se deve, provavelmente, ao pequeno número de ovinos e caprinos criados na região aliado ao
desinteresse de produtores e médicos veterinários em submeter amostras dessas espécies para o diagnóstico laboratorial. As principais
enfermidades neurológicas foram infecção por BoHV, polioencefalomalacia e raiva. O monitoramento epidemiológico e o diagnóstico
constante dessas doenças neurológicas são necessários para a tomada de medidas profiláticas e de controle, em tempo hábil, pelos órgãos
de defesa agropecuária estadual e federal.
Palavras-Chave: doenças de ruminantes, epidemiologia, raiva, BoHV, PEM, CAE
Colaboradores: Janildo Ludolf Reis Junior, Thayara Oliveira Rodrigues, Guilherme Reis Blume, Lorena Ferreira Silva, Rosélia de Lima Sousa
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Construção de uma linhagem dupla mutante para os genes que codificam fatores transcricionais da
família Gti1/Pac2 em Cryptococcus neoformans
André Victor Gonçales Rodrigues Rios
Unidade Acadêmica: Departamento de Biologia Celular
Instituição: UnB
Orientador (a): ILDINETE SILVA PEREIRA
Introdução: Os fatores de transcrição da família Gti1/Pac2 não responsivos a cAMP apresentam importante papel na patogenicidade de
fungos diversos, tanto fitopatógenos quanto patógenos humanos. Com base nisto, esse trabalho teve como objetivo principal checar a
importância dessa família de fatores de transcrição na virulência do patógeno humano Cryptococcus neoformans. C. neoformans é um
patógeno oportunista, que acomete principalmente pacientes imunodeprimidos e portadores do vírus HIV. Esse fungo é capaz de
sobreviver às defesas do hospedeiro, disseminar-se para o Sistema Nervoso Central e causar meningite e meningoencefalite. Nesse
sentivo, visando identificar possíveis alvos terapêuticos e melhor entender o funcionamento deste patógeno, construímos uma linhagem
mutada para os dois genes homólogos aos genes descritos da família Gti1/Pac2.
Metodologia: Os genes da família Gti1/Pac2 foram identificados no genoma de C. neoformans utilizando sequência de aminoácidos de
Schizosaccharomyces pombe como referência. O duplo mutante (?gti1/pac2) foi obtido através de PCR de dupla junta seguida por
biolística. Colônias knockout foram selecionadas em meio contendo antibióticos e a confirmação foi feita por PCR e Southern Blot. Foram
realizados testes para verificação de produção de urease, fosfolipase e melanina, bem como para a capacidade de indução de cápsula.
Também foram realizados testes para verificar o crescimento de ?gti1/pac2 na presença de estressores osmóticos, oxidativos, de parede e
de membrana celular a 30ºC e 37ºC, e em meio DMEM em 37ºC e 5% CO2. A capacidade de sobrevivência da linhagem no interior de
fagócitos foi avaliada em ensaio utilizando-se macrófagos primários. Larvas de Galleria mellonella foram infectadas com 104 células de
?gti1/pac2 para avaliar a importância dos genes na virulência de C. neoformans.
Resultados: O crescimento da linhagem ?gti1/pac2 obtida não foi afetado quando cultivada a 30ºC e 37ºC em meio sólido. O mutante
?gti1/pac2 não mostrou diferença quanto à produção de melanina, urease ou fosfolipase, embora tenha apresentado déficit de indução de
cápsula após cultivo por 24h em meio mínimo a 30ºC quando comparado com a linhagem H99. Ainda, a linhagem ?gti1/pac2 mostrou leve
intolerância a menadiona à 37ºC e deficiência de crescimento em meio Vermelho Congo e em meio contendo SDS a 30ºC. O mutante
?gti1/pac2 é incapaz de crescer em meio DMEM+MOPS na presença de CO2 5% a 37ºC. Em meios contendo sais KCl e NaCl, ?gti1/pac2
apresentou crescimento semelhante ao selvagem H99. Por fim, a linhagem ?gti1/pac2 mostrou capacidade diminuída de sobrevivência à
fagocitose por macrófagos murinos em relação à linhagem H99, e em modelo alternativo de infecção em G. mellonella a 30ºC, ?gti1/pac2
mostrou-se hipovirulento
Conclusão: Os testes fenotípicos in vitro, tanto qualitativos quanto semi-quantitativos, mostraram a importância dos genes da família
Gti1/Pac2 para a sobrevivência da levedura em condições de estresse de parede celular, membrana plasmática, e sobrevivência em meio
DMEM-MOPS em atmosfera contendo CO2. Microscopia da linhagem ?gti1/pac2 indicou importância desses fatores de transcrição em vias
relacionadas à indução de cápsula. Finalmente, experimentos com macrófagos in vitro e com G. mellonella in vivo indicaram que o duplo
mutante possui capacidade diminuída de sobrevivência em macrófagos murinos e é hipovirulento em animal, sugerindo que os genes em
questão são fatores de virulência de C. neoformans e potenciais alvos para drogas.
Palavras-Chave: Virulência, Cryptococcus neoformans, fatores de transcrição, fatores de virulência, fenótipo.
Colaboradores: Lorena Silveira Derengowski, Hugo Costa Paes, Larissa Fernandes.
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Influência da via de transmissão do Trypanosoma cruzi na produção de anticorpos específicos
Andre Wagner Carvalho de Oliveira
Unidade Acadêmica: Faculdade de Educação Física
Instituição: UnB
Orientador (a): LUCIANA HAGSTROM BEX
Introdução: A doença de Chagas é endêmica em 21 países das Américas e afeta cerca de 6 a 8 milhões de pessoas. Infecções por
Trypanosoma cruzi são adquiridas principalmente pela via vetorial, mas vias secundárias (transmissões orais e congênitas, via transfusão
sanguínea, transplantes de órgãos e acidentes laboratoriais) têm papéis epidemiológicos importantes. Há também evidências de
transmissão por via sexual. As principais formas de diagnóstico são os testes parasitológicos na fase aguda, pela detecção direta dos
parasitos e os testes sorológicos na fase crônica que fornecem evidências indiretas da presença do T. cruzi no organismo do infectado.
Estudos são necessários para a determinação do papel da via de transmissão no estabelecimento da parasitemia e resposta imune do
hospedeiro. Desta forma, o objetivo deste trabalho é avaliar se a via de transmissão do T. cruzi pode influenciar na produção de anticorpos
específicos de camundongos na fase crônica da doença de Chagas.
Metodologia: Foi realizada a investigação da produção de anticorpos específicos contra antígenos do T. cruzi nas vias intraperitoneal, oral,
ocular, sexual e congênita através das técnicas Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) e Imunofluorescência Indireta (IFI).
Camundongos BALB/c foram infectados com 103 formas tripomastigostas de T. cruzi. Após 90 dias de infecção o soro dos animais foi
coletado. Cada grupo experimental foi composto por cinco animais. A taxa de anticorpos no ELISA foi obtida por regressão linear com
determinação de uma curva padrão utilizando as densidades ópticas (DO) dos controles. As DOs das amostras foram mensuradas através
dessa curva considerando < 0,9 não reagente, >1,1 reagente e entre 0,9–1,1 indeterminado. A IFI foi considerada positiva pela
fluorescência verde-maçã no nível do flagelo, membrana, cinetoplasto e núcleo do parasito obtida em diluições do soro = 1:40. A infecção
somente foi considerada positiva quando houve concordância nos dois testes.
Resultados: Os resultados dos testes sorológicos mostraram que a produção de anticorpos específicos IgG anti-T. cruzi foi diferente em
função da via de transmissão. Na via intraperitoneal, congênita e sexual, os soros de todos os animais (n = 5 em cada grupo) foram
positivos nos dois testes imunológicos. Já nas vias ocular e oral as amostras foram negativas nos dois testes realizados. A análise dos
resultados do ELISA mostrou que os títulos de anticorpos anti-T. cruzi foram fortemente elevados nos camundongos infectados pela via
intraperitoneal (44,9 U/µL), seguido dos animais que adquiriram a infecção pela via congênita (9,6 U/µL) e dos animais infectados
sexualmente (2,4 U/µL), onde houve uma baixa produção de anticorpos específicos.
Conclusão: Os resultados deste trabalho mostram que o padrão de produção de anticorpos não é o mesmo en função das diferentes vias
de transmissão do T. cruzi em camundongos inoculados com 10³ parasitos. Para confirmação da infecção nas vias oral e ocular na carga
parasitária padrão de 10³, devem ser realizados testes moleculares para detectar o DNA do parasito no hospedeiro. De fato, testes
moleculares tem sido usados para complementar o diagnóstico imunológico devido a maior especificidade e sensibilidade. Dessa forma,
mais estudos são necessários para comparação dos dados sorológicos com moleculares. Essas informações permitirão a detecção precoce
das infecções, o esclarecimento de diagnósticos duvidosos e casos de reações cruzadas, além de trazerem maior conhecimento a respeito
da influência da via de transmissão na evolução da doença de Chagas.
Palavras-Chave: Doença de Chagas, T. cruzi, vias de transmissão, produção de anticorpos
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Emprego da fertilização foliar com fosfito em milho doce cultivado em vaso para manejo da lagarta do
cartucho do milho
Andréa Aparecida Santos Oliveira
Unidade Acadêmica: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária
Instituição: UnB
Orientador (a): CRISTINA SCHETINO BASTOS
Introdução: Apesar da maioria das características que condicionam resistência das plantas ao ataque de pragas serem geneticamente
determinadas, a expressão e a intensidade dessa resistência podem ser moduladas pela condição ambiental ou serem induzidas por
compostos denominados indutores sistêmicos de resistência. Alguns estudos recentes têm buscado a associação entre compostos
fosfatados (fosfitos) e o incremento na resistência das plantas ao ataque de pragas. No caso do milho-doce uma das pragas-chave da
cultura a lagarta-do-cartucho-do milho, Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae), possui poucas medidas de controle disponíveis
para o seu manejo na cultura, apesar delas serem numerosas no caso do milho convencional. Desta forma, o objetivo desse trabalho foi
investigar a ação do fertilizante foliar fosfito de potássio sobre características biológicas de S. frugiperda em bioensaios de vaso.
Metodologia: Os tratamentos corresponderam à adição de fosfito de potássio (00-40-20) nas concentrações zero, 2 L/ha, 4 L/ha e 6 L/ha,
sendo dispostos no delineamento inteiramente casualizado com 5 repetições. Foram cultivadas 5x o no. de plantas necessário devido à
natureza destrutiva das avaliações. As plantas de milho doce foram cultivadas em vasos de 5 L de capacidade, sendo mantidas duas plantas
por vaso que foram pulverizadas com as respectivas soluções quando se encontravam em estágio V8 e infestadas com cinco lagartas
neonatas/planta, 2 dias após a pulverização. Aos 3, 7, 11, 17 e 24 dias após a infestação (DAI) 20 vasos foram avaliados para contabilização
do no. de lagartas vivas e mortas, comprimento do corpo e da cápsula cefálica. Foram obtidos ainda o no. e o peso de pupas, realizada a
sexagem das pupas e os adultos gerados foram empregados para estimar a fecundidade. Os dados foram analisados por ANOVA seguido de
teste Tukey a p<0,05 e usados em análises descritivas.
Resultados: Comprimentos de cápsula cefálica e larval inferiores ou bem próximos aos verificados na testemunha foram observados na
maioria das avaliações no tratamento 2 L de fosfito/ha. Esse tratamento foi ainda o que proporcionou a menor viabilidade larval. Tanto o
peso de lagartas quanto o de pupas foi incrementado com a pulverização de fosfito de potássio, bem como os dias gastos para pupação
foram reduzidos. A viabilidade pupal foi consideravelmente reduzida no tratamento que recebeu o equivalente a 6 L de fosfito/ha. Todavia,
a pulverização com fosfito de potássio resultou na redução da razão sexual e aumento da proporção de machos para fêmeas em todos os
tratamentos. Os tratamentos cuja proporção de machos:fêmeas foi mais aumentada, com consequente redução da razão sexual foram os
correspondentes à aplicação de 2 e 6 L de fosfito/ha.
Conclusão: A largura das cápsulas cefálicas aos 3, 7, 11, 17 e 24 DAI é compatível com o tamanho atingido pelo inseto nos instares I, II, III,
IV e V. Menores larguras de cápsulas cefálicas representam atraso no desenvolvimento do inseto. A redução da viabilidade larval e pupal
também é indicativa de ação deletéria sobre o ciclo biológico do inseto. Da mesma forma, o incremento no número de machos na
população em relação à testemunha fortalece o argumento de ação deletéria do produto sobre as características biológicas do inseto.
Tendo em vista todas as características biológicas analisadas, o tratamento que mais desfavoreceu o inseto foi o de 2 L de fosfito de
potássio 00-40-20 por hectare.
Palavras-Chave:
Colaboradores: Heyder Monteiro Lopes, Cícero Célio de Figueiredo, Jaqueliny Freire Maia, Andrea Aparecida Santos Oliveira, Weslley
Brandão da Silva, Yann Schmidt Krieger Teichmann.
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Determinação de Fungicidas Ditiocarbamatos em Morangos pelo Método Espectrofotométrico
Andréa Samara da Silva Moraes
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade da Ceilândia
Instituição: UnB
Orientador (a): MARIA HOSANA CONCEICAO
Introdução: A utilização dos agrotóxicos no meio rural brasileiro tem trazido uma série de conseqüências tanto para o ambiente quanto
para a saúde do trabalhador rural. Em geral, essas conseqüências são condicionadas por fatores intrinsecamente relacionados, tais como o
uso inadequado dessas substâncias, a pressão exercida pela indústria e o comércio para esta utilização, a alta toxicidade de certos
produtos, a ausência de informações sobre saúde e segurança de fácil apropriação por parte deste grupo de trabalhadores e a
precariedade dos mecanismos de vigilância. Esse quadro é agravado por uma série de determinantes de ordens cultural, social e
econômica. Os fungicidas são amplamente utilizados na agricultura, na jardinagem e no ambiente doméstico com vários propósitos,
incluindo a proteção de sementes durante armazenagem, transporte e germinação, proteção de culturas maduras, mudas, frutos, flores,
culturas em geral e de pastagens. Os fungicidas são derivados das mais variadas estruturas químic
Metodologia: O método usado para a determinação dos fungicidas ditiocarbamatos foi o espectrofotométrico. Esse método é realizado em
um sistema vertical, desenvolvido recentemente na Universidade de Brasilia, onde a amostra de morango sofre uma hidrólise ácida para
liberar dois mols de dissulfeto de carbono que, em seguida, reagem com o reagente complexante para resultar numa solução de cor
amarela. A quantidade do fungicida presente no morango é determinada na curva de calibração de absorbância versus concentração de
CS2.
Resultados: As quantidades de resíduos de ditiocarbamatos encontradas nas amostras analisadas variou de 0,20 a 0,47mg/Kg de morango.
Conclusão: De posse desses resultados e considerando o LMR (Limite máximo de Resíduo) de ditiocarbamatos em morango como sendo
0,20mg de CS2/Kg de morango, torna-se necessário realizar um maior número de análises para avaliar a quantidade real de resíduos dos
fungicidas presentes nas amostras de morango.
Palavras-Chave:
Colaboradores: Profa. Eloisa Dutra Caldas.
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Alíquota ótima do imposto sobre a renda: o caso da Curva de Laffer
Andrei Ricardo Monteiro Leite
Unidade Acadêmica: Departamento de Economia
Instituição: UnB
Orientador (a): RAFAEL TERRA DE MENEZES
Introdução: As distorções geradas pelos impostos sobre o comportamento econômico dos agentes são bastante conhecidas. O efeito
substituição no consumo de bens, entre lazer e consumo, ou entre insumos produtivos reflete essas ineficiências. Tais distorções podem
ser tão significativas que aumentos na alíquota de imposto a partir de certo ponto pode de fato reduzir a receita arrecadada pelo governo.
Essa noção é antiga, mas ficou popular na década de 70 com a representação da curva de Laffer (devido ao economista Arthur Laffer) em
um jornal. Essa relação pode ser estimada no nível microeconômico. Aumentos de impostos podem induzir os indivíduos a trabalharem
menos, ou saírem do mercado de trabalho, mudarem para o setor informal, tudo o que for necessário para declarar menos renda e pagar
menos impostos. Essa última medida é conhecida na literatura como Elasticidade da Renda Tributável em relação aos impostos, e pode ser
estimada com dados da PME do IBGE.
Metodologia: Para conseguir estimar as respostas comportamentais geradas pelo aumento de imposto sobre a renda foram exploradas
variações exógenas na tabela de IR ocorridas entre 2008 e 2009. A tabela de 2009 introduziu uma faixa adicional de tributação de 7.5% e
outra de 22.5%. Usamos a Pesquisa Mensal de Emprego, do IBGE. Essa pesquisa realiza quatro entrevistas em um ano com um indivíduo, e
mais quatro entrevistas um ano depois. Os dados formam, portanto, um painel de dados. Com isso, identificamos em 2008 quem são os
potenciais beneficiários da introdução de faixas de tributação intermediárias. Com esses dados estimamos um painel de efeitos fixos com o
intuito de verificar, primeiramente, o efeito da alíquota de IR sobre a renda reportada. Em seguida, verificamos os mecanismos que
explicam esse efeito, tais como o efeito da alíquota sobre a participação no mercado de trabalho ou sobre as horas trabalhadas, ou ainda
sobre a mudança para o setor informal.
Resultados: As estimações sugerem que os beneficiados pela redução de impostos acabam reduzindo sua renda reportada. Primeiro, isso
pode significar que as pessoas tentam manter o seus poderes de compra, e elas reagem ao imposto buscando aumentar sua renda bruta
para manter a renda líquida. Recorrendo a teoria da Evasão de Allinghan & Sandmo (1972), é possível também que a aversão ao risco se
reduza com a renda. Mais ricos são mais propensos ao risco. Assim, um aumento de imposto, ao tornar as pessoas mais pobres, torna-as
também mais avessas ao risco, e elas reportarão mais renda. Olhando para os mecanismos, vemos que o aumento do imposto reduz a
participação no mercado de trabalho na margem extensiva, mas aumenta a oferta de trabalho na margem intensiva. Esse resultado
contradiz a a Curva de Laffer, mas isso pode se dever ao efeito renda ser maior do que o efeito substituição e alíquota de IR ser ainda baixa
em média para que as pessoas deixem de trabalhar em resposta a aumentos de impostos.
Conclusão: A mudança na tabela de IR em 2008 afetou apenas alguns indivíduos. Esta mudança, em geral, beneficiou essas pessoas com
reduções de impostos. No entanto, os resultados encontrados mostraram que essas pessoas reduziram a renda declarada, via redução da
oferta de trabalho na margem intensiva. Essa redução parece ter a ver com a necessidade de manutenção do poder de compra, ou com a
magnitude do efeito renda ser maior do que o efeito substituição e com sinal oposto. A explicação que atribui uma maior aversão ao risco
entre os mais pobres é menos plausível quando se considera que houve redução na oferta de trabalho.
Palavras-Chave: Elasticidade da Renda Tributável, Imposto de Renda, Pesquisa Mensal de Emprego-IBGE
Colaboradores: Não houve.
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Caracterização histológica da osteonecrose induzida por bisfosfonatos em modelo animal
Andreia Maria Rocha Moreira
Unidade Acadêmica: Departamento de Odontologia
Instituição: UnB
Orientador (a): ANDRE FERREIRA LEITE
Introdução: Os bisfosfonatos são uma classe de medicamentos que atuam sobre o processo de remodelação óssea. São indicados para o
tratamento de doenças que causam reabsorção óssea, como metástases ósseas malignas e osteoporose uma vez que alterando o processo
de remodelação, aumentam a densidade mineral óssea. O efeito adverso mais grave relatado devido ao uso destas medicações é a
osteonecrose dos maxilares relacionada à medicação (MRONJ). Embora o mecanismo patofisiológico da MRONJ não esteja completamente
esclarecido, a inibição da atividade osteoclástica e a consequente redução da reabsorção óssea estão associadas ao seu desenvolvimento.
Poucos modelos animais têm sido descritos na literatura a fim de descrever os aspectos histológicos da MRONJ. Estes modelos animais
podem auxiliar na compreensão da etiopatogenia desta alteração. Sendo assim, o objetivo deste estudo é caracterizar as alterações
histológicas da MRONJ em um modelo animal e avaliar as diferenças histológicas entre hemimandíbulas
Metodologia: As peças que foram analisadas histologicamente foram coletadas em um projeto de pesquisa prévio denominado “Análise
por Microtomografias da Maxila e Mandíbula de Ratos em Tratamento com Bisfosfonatos”. Os ratos que foram submetidos à extração
dentária do primeiro molar inferior esquerdo foram selecionados para a análise histológica. Três destes ratos receberam Zolendronato
intravenoso, 66 µg/kg, 3 vezes por semana, durante 6 ou 8 semanas, enquanto o grupo controle, composto por dois ratos receberam soro
fisiológico 3 vezes por semana, por 6 ou 8 semanas. Após a eutanásia dos animais, as peças foram armazenadas em formol e em seguida
descalcificadas. O excesso de tecidos moles foi dissecado. As mandíbulas, que foram divididas em hemimandíbulas direita e esquerda,
foram fixadas e incluídas em parafina. Os blocos de parafina foram cortados no micrótomo em cortes seriados de 5µm. As lâminas foram
coradas pela hematoxilina-eosina e analisadas em microscópio óptico.
Resultados: Foram observadas alterações histológicas nos ratos submetidos à extração dentária que receberam a medicação, como a
presença de osso reacional periosteal, desorganizado, sobre o osso cortical das corticais externa e interna da mandíbula. Além disso, foram
detectadas zonas de necrose óssea. Por meio da análise, verificaram-se também áreas com ausência de osteócitos com lacunas
(osteoplastos) vazias.
Conclusão: As principais alterações histológicas foram constatadas nos ratos que foram submetidos à extração dentária, o que demonstra
a importância da extração dentária no desenvolvimento da MRONJ. As alterações histológicas descritas no estudo foram compatíveis com
alterações histológicas descritas em outros trabalhos presentes na literatura.
Palavras-Chave: Modelos animais, histologia, osteonecrose associada a bisfosfonatos.
Colaboradores: Prof. André Ferreira Leite - orientador - Departamento de Odontologia Prof. Paulo Tadeu de Souza Figueiredo Departamento de Odontologia Profa. Ana Carolina Acevedo Poppe - Departamento de Odontologia Profa. Nilce Santos de Melo Departamento de Odontologia
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Sistematização e análise dos dados quantitativos concernentes às pessoas que cumprem medida de
segurança no Distrito Federal: desafios e perspectivas de atuação fisioterapêutica.
Andressa da Silva Palmeira
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade da Ceilândia
Instituição: UnB
Orientador (a): ERICA QUINAGLIA SILVA
Introdução: O indivíduo com algum transtorno mental, ao cometer uma ação criminosa, será considerado inimputável ou semi-imputável
pela Justiça, ou seja, inteira ou parcialmente incapaz de entender a ilicitude do fato cometido, e receberá uma sentença denominada
medida de segurança. Este estudo tem por objetivo a sistematização e análise dos dados quantitativos da pesquisa feita na Seção
Psicossocial da Vara de Execuções Penais (VEP) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT). Ademais, este trabalho visa a
analisar como a atuação fisioterapêutica pode gerar impactos positivos na atenção psicossocial das pessoas com transtornos mentais em
conflito com a lei mediante o uso de estratégias benéficas, terapias e recursos, para o desenvolvimento dos aspectos físicos, cognitivos e
sociais que otimizem a relação corpo-mente dessas pessoas.
Metodologia: Foi feita uma análise documental dos processos judiciais e prontuários das pessoas que cumprem medida de segurança no
Distrito Federal 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. A pesquisa foi
aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Ciências Humanas (CEP/IH) da Universidade de Brasília (UnB).
Resultados: No Distrito Federal, há 173 pessoas com transtornos mentais cumprindo medida de segurança, sendo que 76 pessoas (69
homens e 7 mulheres) estão internadas (44%), 65 pessoas (52 homens e 13 mulheres) estão em tratamento ambulatorial (38%) e 32
pessoas (30 homens e 2 mulheres) estão em desinternação condicional (18%). Do total, foram analisados 164 processos e prontuários
porque em 9 casos 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%). Quanto à
incidência penal, a maior parte dos crimes (38%) foi cometida contra o patrimônio. Em relação ao diagnóstico, há uma prevalência dos
transtornos mentais devidos ao uso de álcool e outras drogas (27%).
Conclusão: A pessoa com transtorno mental que está sob uma medida de segurança está inserida em uma sociedade/comunidade e deve
ter seus direitos humanos respeitados e garantidos. Dentre esses direitos, o direito à saúde deve ser resguardado pelo recebimento do
devido tratamento e assistência à saúde mental pelo Sistema Único de Saúde. Trata-se de dever do Estado promover políticas e ações em
saúde e assistência integral para a reinserção social. Segundo a Lei 10.216/2001, a reabilitação psicossocial e seus efeitos na pessoa com
transtorno mental, mediante atuação de equipe multidisciplinar, incluindo o fisioterapeuta, obtêm melhora da funcionalidade e auxílio na
assistência integral da saúde. A medida de segurança visa não uma punição, mas sim um tratamento para a recuperação do sentenciado. É,
portanto, necessário assegurar o acesso aos direitos humanos elencados mediante políticas públicas em saúde mental.
Palavras-Chave: Medida de Segurança, Saúde Mental, Serviços de Saúde, Fisioterapia
Colaboradores: Mônica Oliveira, Rian Pessoa, Gabriel Dourado, Sthefânya Moreira e Isadora Bonifácio
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Um estudo sobre o ensino de pronúncia do inglês: o professor e o livro didático
Andressa Fernanda Pinto Serpa
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).
Pretendia-se verificar se os livros didáticos adotados em centros de línguas do DF apresentam material apropriado para que professores
com pouca ou nenhuma formação no ensino de pronúncia de LE possam aplicar esses materiais em sala de aula.
No caso específico do
português do Brasil, trabalhos realizados por Rauber e Baptista (2004) revelaram que a adição de uma vogal aos encontros consonantais
iniciais é a estratégia mais utilizada para lidar com as dificuldades relativas às estruturas silábicas mais difíceis do inglês. Assim sendo,
nosso objetivo específico era verificar se os livros didáticos utilizados nas escolas de idiomas do DF fornecem elementos suficientes para
que o professor de inglês, com pouco conhecimento sobre o ensino de pronúncia da LE, possa trabalhar a essa habilidade em sala de aula.
Metodologia: Após a leitura dos textos, elaboramos um questionário, que serviria para avaliar livros escolhidos. Esse questionário visava a
verificar a presença do trabalho com pronúncia e a presença de exercícios e atividades. Os livros escolhidos para a aplicação do
questionário são, ambos, livros para turmas de aprendizes estrangeiros adultos de nível intermediário, e são o New Interlink, usados pela
Cultura Inglesa, de elaboração própria da Cultura Inglesa, e o English File, usado pelo UnB Idiomas, na UnB, de autoria de Clive Oxenden,
Christina Latham-Koenig, com Brian Brennan.
Resultados: Após a aplicação do questionário e a coleta de dados, pudemos verificar que, apesar de nenhum dos dois trabalhar com
pronúncia na quantidade e qualidade que esperávamos encontrar, o livro English File se encontra um pouco à frente do New Interlink, pois
apresenta lições voltadas para o ensino e trabalho com algumas pronúncias verificadas como problemáticas para aprendizes estrangeiros,
além do ensino e trabalho com os símbolos fonéticos do inglês e o apoio para o professor, principalmente o que não possui conhecimento
de fonética, dando pequenas explicações exemplos no livro do professor para que este possa usá-los com os alunos. Contudo, seus
exercícios são repetitivos, existem sons problemáticos de extrema importância que eles não trabalham e, ao professor, não são sugeridas
atividades e/ou exercícios outros além dos apresentados em todas as lições pra que ele possa trabalhar e afixar melhor a aprendizagem
desses sons problemáticos.
Conclusão: Ao todo cada livro tem pontos positivos e negativos. O livro English File se destaca por apresentar lições que trabalham alguns
casos de pronúncia que tendem a serem problemáticos para aprendizes estrangeiros de inglês. Já o livro New Interlink apresenta uma
tabela com os 44 fonemas da língua inglesa e trabalha a pronúncia do inglês de forma geral e sutil em exercícios de speaking. Os livros
também poderiam melhorar alguns pontos. No caso do livro English File os exercícios são muito repetitivos. Também, o trabalho está
“restrito” a alguns sons. O livro New Interlink não apresenta prática de pronúncia, especialmente de fonemas/sons que são problemáticos
para aprendizes estrangeiros. Também, falta de orientação quanto ao ensino de pronúncia para os professores, não há nada no livro do
professor, ou do aluno, que ajude o professor a trazer à tona e a trabalhar pronúncias de sons específicos.
Palavras-Chave: ensino de pronúncia, livro didático, fonemas, professor, aluno
Colaboradores: Andressa Fernanda Pinto Serpa
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IGUALDADE, OPORTUNIDADES E TEORIA DA JUSTIÇA: um estudo sobre a compreensão dos estudantes
da UDF sobre o conceito de igualdade como equidade

Andressa Macedo Romão
Unidade Acadêmica: Coordenação de Ciência Política
Instituição: UDF
Orientador (a): José Deocleciano de Siqueira Silva Júnior
Introdução: Este trabalho tem o propósito de estabelecer um diálogo entre a teoria normativa e a ciências sociais, com o objetivo de
realizar um estudo teórico empiricamente orientado. Neste contexto, a obra Uma Teoria da Justiça de John Ralws, será o ponto de partida
para a discussão das noções de igualdade de oportunidades, igualdade como equidade e justiça social. Rawls constitui uma teoria
procedimental da justiça, cujo um dos temas centrais é a ideia de equidade e os seus desdobramentos em relação a noção de igualdade de
oportunidades. Diante disso, este estudo propoe-se a verificar qual é a compreensão da noção de igualdade dos estudantes de ensino
superior do UDF – Centro Universitário.
Metodologia: Este trabalho consiste em realizar um estudo empírico a partir de argumentos e conceitos extraídos do trabalho elaborado
por John Rawls Uma Teoria da Justiça (2003). Além disso, serão constituídas categorias analíticas a partir das concepções de igualdade de
fundamento material. Tendo em vista as dimensões e categorias elaboradas, será realizado a aplicação do instrumento de coleta de dados
(questionários) relacionando as respectivas categorias ao perfil socioeconômico dos entrevistados. A aplicação deste questionário terá o
caráter cross-sectional - todas as medições são feitas num único "momento", não existindo, portanto, período posteriores para captura de
informações - que vai ser realizada no ano de 2015. A análise de dados será efetuada utilizando-se softwares estatísticos, a saber, SPSS Para isso, deverá ser realizado um pré-teste de aplicação de questionário no UDF Centro Universitário com um grupo de alunos da mesma
faixa etária.

Resultados: O presente trabalho até o momento elaborou o instrumento de coleta de dados (questionário) e realizou os primeiros prétestes para iniciar a aplicação com os integrantes da amostra que compreender os alunos efetivos do UDF - Centro Universitário
Conclusão: Os resultados preliminares, capturados da análise inicial dos instrumentos aplicados durante o pré-teste revelam que os
entrevistas apresentam percepções contrárias as noção de equidade ou igualdade moral como trabalhado pelo estudo. Contudo é preciso
alertar que estes resultados não são significativos ainda pois resultam, como afirmado anteriormente, da aplicação dos instrumentos em
condição de pré-teste.
Palavras-Chave: Teoria da Justiça, Justiça Social, Igualdade de oportunidades.
Colaboradores: José Deocleciano de Siqueira Silva Júnior e Andressa Macedo Romão
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Desenvolviemtno farmacotécnico de emulsão cremosa à base óleos vegetais e avalição dos parâmetros
físico-químicos
Andressa Reis Guimarães Teixeira
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade da Ceilândia
Instituição: UnB
Orientador (a): LIVIA CRISTINA LIRA DE SÁ BARRETO
Introdução: No desenvolvimento de uma emulsão, além da análise estética da formulação, é fundamental também efetuar um
delineamento de suas propriedades físico-químicas que interferem diretamente em sua estabilidade. Tal prática, além de ser importante
para averiguar a existência de possíveis alterações no produto, relacionadas a fatores externos ou intrínsecos, é crucial para garantir a
uniformidade da dose a ser utilizada pelo paciente evitando possíveis erros e/ou efeitos adversos. Com base no exposto, o presente
estudo foi direcionado ao desenvolvimento farmacotécnico e avaliação da estabilidade de emulsões O/A para prevenção e tratamento de
escaras.
Metodologia: Cinco formulações foram submetidas ao estudo em câmara climática (45± 2ºC, 75±5 % UR) e temperatura ambiente por 3
meses, avaliando-se caracteres organolépticos, pH, espalhabilidade e índice de cremeação.
Resultados: A formulação contendo apenas álcoolcetoestearílico (Ce-200) como emulsificante apresentou mudança de coloração, odor
característico dos óleos utilizados, aspecto arenoso/opaco e cremeação, sendo esta última característica também presente na formulação
contendo apenas Tween 20. Todas as formulações apresentam leves alterações de pH e diferenças estatística de espalhabilidade.
Conclusão: O estudo demonstrou que a presença concomitante dos emulsificantes (Ce-200 e Tween 20) é fundamental para a manutenção
das características requeridas e manutenção da estabilidade da emulsão, com otimização dos caracteres ao utilizar iguais proporções.
Palavras-Chave:
Colaboradores: AMANDA DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA WALLISSON LUAN LEÔNCIO DA SILVA TATIELE SOUZA DA SILVA Profa. Dra. IZABEL
CRISTINA RODRIGUES DA SILVA
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Por uma tradução da Pataphysica de Alfred Jarry
Andressa Rodrigues da Silva
Unidade Acadêmica: Instituto de Letras
Instituição: UnB
Orientador (a): ECLAIR ANTONIO ALMEIDA FILHO
Introdução: Nosso projeto consiste na tradução inédita de cinco ensaios do livro Spéculations [Especulações], do escritor francês Alfred
Jarry [1883-1907], num registro de língua portuguesa que remetesse ao final do século XIX, de modo a realizarmos uma tradução retrotemporal.
Metodologia: Nossa metodologia baseou-se na leitura da bibliografia crítica sobre a obra de Alfred Jarry, sobretudo nos estudos de
Maurice Blanchot acerca da tradução como jogo da diferença, o que nos permitiu vislumbrar uma tradução em registro da língua
portuguesa do século XIX, ou seja, contemporânea da publicação de Jarry.
Resultados: Temos como resultado a tradução de cinco especulações de Alfred Jarry e seus respectivos comentários críticos.
Conclusão: O trabalho de pesquisa e tradução da Pataphysica de Alfred Jarry nos tem ajudado no entendimento da retrotemporalidade, ou
seja, da tradução em registros antigos, bem como da própria tradução literária, que consiste na recriação de textos para a língua
portuguesa.
Palavras-Chave: Alfred Jarry, Especulações, Tradução Literária, Retrotemporalidade
Colaboradores: Eclair Antonio Almeida Filho (orientador), Andressa Rodrigues da Silva (bolsista)
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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: Estado, mercado e regulação em saúde
Andressa Veras de 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 que participam vários atores da vida social. Atualmente, o acesso à BVS ECOS é relativamente baixo, com média de nove mil
acessos anuais nos últimos quatro anos. Contudo as decisões do tema de Estado, mercado e regulação econômica em saúde deve ser
evidenciada, pois envolve toda a interface do dever do Estado perante a população, também regulamenta a atividade do mercado em
saúde e criar normas para que todos tenham o direito de ofertar e receber os serviços de 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 Saúde
em Economia da Saúde – BVS ECOS.
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.
Resultados: O tema de Estado, Mercado e Regulação Econômica em Saúde tem 12.401 artigos publicados, dentre eles 592 são artigos
nacionais, representando 4,77% do total e 11.809 são artigos internacionais, com representação de 95,23% dos artigos publicados na BVS
ECOS. Dos assuntos mais frequentes discutidos pelos gestores municipais de saúde, em relação ao total de artigos nacionais,
representaram 40,37% da base de dados, enquanto os mesmo assuntos representaram 25,23% dos artigos publicados em língua
estrangeira.
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 evidências, saúde baseada em evidência, regulação em saúde, economia da saúde
Colaboradores: Lucas Felipe Carvalho Oliveira, Viviane Karoline da Silva Carvalho, Sheyla Cardoso
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Contexto Organizacional em Uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal do DF.
Andrey Hudson Interaminense de Araujo
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade da Ceilândia
Instituição: UnB
Orientador (a): LAIANE MEDEIROS RIBEIRO
Introdução:
Metodologia:
Resultados:
Conclusão:
Palavras-Chave:
Colaboradores:
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Dinâmicas de produção de tais e a objetificação da cultura na Díli contemporânea
Andreza Carvalho Ferreira
Unidade Acadêmica: Departamento de Antropologia
Instituição: UnB
Orientador (a): KELLY CRISTIANE DA SILVA
Introdução: O tais é um tecido tradicional em Timor Leste, importante para a sociabilidade local, com elação além de sua materialidade.
Dentro desse horizonte, a circulação e a produção do tais estavam intrinsecamente vinculados à criação, manutenção e estabelecimento
de relações, figurando entre dádivas, como em prestações matrimoniais denominadas barlake, por exemplo. Neste cenário a tecelagem
era uma atividade que apenas acontecia dentro de um grupo doméstico. Contudo, recentemente, o tais tem assumido outros sentidos ao
mesmo tempo que se transforma em novos processos dentro de práticas manuais. As tecedeiras do tais começam a dividir o protagonismo
de suas peças com outras mulheres que entram nos processos de costura, cartonagem, entre outras técnicas. A divisão do trabalho fica
mais complexa e é intermediada por coletivos que pleiteiam identidades, tanto para os grupos quanto para os produtos feitos, na medida
que estes produtos derivados de tais são destinados ao consumo estrangeiro.
Metodologia: De setembro a dezembro de 2014, estive em Díli, capital de Timor-Leste, com auxílio do projeto de mobilidade acadêmica
junto a Universidade de Timor Lorosa’e (UNTL) financiado pelo edital CAPES/AULPe coordenado pela professora Kelly Silva. Durante este
período visitei e pesquisei locais vitais para entender as novas circulações do tais na capital do país, usando como principal método a
observação etnográfica.
Resultados: As novas formas adquiridas pelo tais em Díli são reflexo tanto da influência estrangeira para liderar programas de
empoderamento das mulheres, como para o estimulo de consumo do tais entre os não timorenses, quais têm seu acesso principal
mediado pela compra direta das peças, como pessoas que estão fora das redes locais de reciprocidade. Neste cenário, o tais é adequado às
demandas do mercado estrangeiro, na construção de um mercado turístico. Nesse sentido o trabalho dos coletivos é vital para mediar as
expectativas entre a produção e o consumo do tais.
Conclusão: As transformações submetidas ao tais para sua nova circulação são de diversas ordens, desde materiais, assumindo novas
formas, à regimes de troca, habitando novos espaços. Porém, primeiro procuro explorar as lojas e os lugares quais se pode comprar o tais
ou as peças de tais, em Díli, além de observar as táticas de diferenciação usada pelos coletivos, para seus produtos em conjunto com a
recente necessidade de diversificação do mercado, que passa a criar diversos artigos diferentes, pois também existe a necessidade de
estabelecer preços e competitividade com a produção de outros grupos. Por último procuro analisar outra evidência da inscrição do tais
dentro do regime de mercado que é a inclusão dos produtos dentro do sistema publicitário, com pequenos anúncios que ganham a forma
de etiquetas que mediam a mensagem da produção com o espaço do consumo.
Palavras-Chave: Antropologia Econômica, Timor-Leste, Tais, Tecido Tradicional, Consumo turístico
Colaboradores: Alola Foundation
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Melhores práticas de infraestrutura ecológica, uma abordagem do Crescimento Inteligente
Angela Viana Pereira
Unidade Acadêmica: Direção da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
Instituição: UnB
Orientador (a): LIZA MARIA SOUZA DE ANDRADE
Introdução: O mundo vive hoje uma situação de estresse hídrico. Problemas como deficiência de abastecimento, seca e poluição das
fontes de água potável estão se tornando cada vez mais comuns e denunciam a necessidade de mudança do pensamento no que tange à
questão do ciclo hidrológico envolvendo águas urbanas. Por outro lado, é preciso considerar o crescimento da população urbana, a
demanda por moradia, transporte e esgotamento sanitário e a expansão dos subúrbios. Uma abordagem mais ampla permite relacionar as
áreas mais compactas da cidade com a proteção da qualidade da água regional, desde que respeitados o contexto e suas densidades e
usando boas práticas de gestão das águas pluviais. Nesse sentido, a pesquisa tem como objetivo apresentar padrões espaciais e técnicas de
infraestrutura ecológica como uma maneira de diminuir o impacto da ocupação no ciclo da água no meio urbano e, ao mesmo tempo,
contribuir para atender às solicitações do crescimento urbano e formar espaços acolhedores e seguro
Metodologia: Para fundamentar essa proposta foram analisados documentos que abordam o crescimento sustentável das cidades,
relacionado de forma direta ou indireta a boa gestão dos recursos hídricos, a saber: os documentos da Agência de Proteção Ambiental dos
EUA – EPA - “Usando Técnicas do Crescimento Inteligente” da (US-EPA, 2005) e “Protegendo os Recursos Hídricos com Empreendimento de
densidade mais alta” (US-EPA, 2006), bem como o relatório “Água para um mundo sustentável” (ONU,2015), além de várias cartilhas
relacionadas a esse tema. A partir dessas análises foram sintetizados padrões espaciais no formato “problema/contexto- recomendaçãoilustração” baseado em Alexander et al (1977).
Resultados: Síntese de seis técnicas de infraestrutura ecológica na forma de padrões: (1) Planejamento Regional (Smart Growth/EPA), (2)
Desenvolvimento compacto (Smart Growth/EPA), (3) Paisagismo Nativo (Smart Growth - Xeriscape), (4) Programas de copas de árvores
(Smart Growth/ EPA), (5) Estratégias de estacionamento (Smart Growth/ EPA) e (6) Jardins Agroflorestais (Permacultura). Os seis padrões
(e outros mais) foram acrescentados aos 38 já sintetizados por Andrade (2014) para a elaboração do manual “Desenhando com a água –
padrões espaciais e infraestrutura ecológica”.
Conclusão: Espaços mais conectados, densos e verdes valorizam as vizinhanças, uma vez que facilitam a circulação (especialmente a de
pedestres) e oferecem estruturas de permanência - lugares que podem ser facilmente apreendidos e ocupados pelas pessoas são tidos
como acolhedores e fortalecem a sensação de segurança. As técnicas de infraestrutura ecológica apresentadas, associadas aos espaços
compactos e verdes, evitam a extensão de áreas impermeáveis e a ocupação de áreas inexploradas da bacia, favorecendo a infiltração da
água no solo e a reposição dos lençóis freáticos. Dessa forma, o investimento em infraestrutura ecológica é uma maneira de conciliar a
demanda por qualidade de vida nas cidades atuais com a necessidade de preservação dos recursos e adequação ao ciclo natural da água. A
organização dessas técnicas no formato de padrões sintetiza e torna acessível a informação para os comitês de bacia hidrográfica,
secretarias de desenvolvimento urbano, arquitetos, urbanistas e estudantes.
Palavras-Chave: mais compacto, mais verde, ciclo da água, drenagem, desenho urbano
Colaboradores: A estudante desenvolveu a pesquisa sozinha.
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O crime de subversão e sua aplicação pelo STF sob a Constituição de 1967/1969: uma análise
argumentativa em perspectiva histórica
Angelo Gamba Prata de Carvalho
Unidade Acadêmica: Faculdade de Direito
Instituição: UnB
Orientador (a): CLAUDIA ROSANE ROESLER
Introdução: Ao longo da ditadura militar, o Judiciário seguiu em pleno funcionamento, ainda que tivesse sua atuação mitigada por força de
atos do governo. Interpretar a manutenção das instituições no regime militar como mero ato de “fachada” poderia ser um reducionismo,
de modo que é importante buscar compreender a forma como tais instituições, mais especificamente o Supremo Tribunal Federal (STF),
operaram ao longo da ditadura. Para tanto, este trabalho analisará as decisões do Supremo por meio do instrumental da Teoria da
Argumentação Jurídica, a fim de aferir a racionalidade das decisões e de que maneira ela seria afetada pelo período no qual essas decisões
estão compreendidas. Este trabalho pretende estabelecer um diálogo entre a história do direito e a teoria da argumentação jurídica
através da análise da argumentação formulada pelo Supremo Tribunal Federal nos casos que envolveram o crime de subversão na vigência
da Constituição Federal de 1967 e da Emenda Constitucional nº 1 de 1969.
Metodologia: Para o desenvolvimento da pesquisa, foram analisados 89 acórdãos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal entre o dia 1º
de abril de 1964 e 15 de janeiro de 1985. Tais acórdãos foram encontrados em inteiro teor por meio da ferramenta de pesquisa de
jurisprudência do website do STF, mediante busca pelas palavras-chaves “subversão”, “subversivo” e “subversiva”. As palavras-chaves
foram escolhidas no intuito de que fossem abarcadas as várias formas de abordagem da subversão como crime, tal como era encontrada
nas Leis de Segurança Nacional. Os argumentos dos acórdãos foram analisados e avaliados a partir do instrumental teórico fornecido pela
Teoria da Argumentação Jurídica, com especial ênfase para o layout de análise de argumentos de Stephen Toulmin e o modelo de avaliação
que Neil MacCormick aperfeiçoa em Retórica e Estado de Direito.
Resultados: Após a análise dos argumentos, foi possível perceber um padrão que se estende ao longo de todo o regime militar. Nesse
padrão, a predominância é de argumentos dedutivos com forte ênfase na justificação interna, dotados de estrutura que não busca detalhar
os fundamentos de suas premissas, mas se limita à passagem das premissas à conclusão, muitas vezes apenas mediante a subsunção dos
fatos ao texto da norma. Por outro lado, foram identificados alguns acórdãos de estrutura argumentativa diferenciada, que se utilizaram de
outros tipos de argumentos e se utilizam de fundamentos como, por exemplo, as liberdades constitucionais. Através da distinção feita por
MacCormick entre rationes decidendi e obiter dicta, identificou-se também os lugares de ocorrência dos argumentos, isto é, se
determinados argumentos favoráveis ou contrários à ditadura militar, por exemplo, se localizavam na parte vinculante da decisão (ratio
decidendi) ou consistiriam em argumentos periféricos (obiter dicta).
Conclusão: A partir da análise dos votos e da avaliação dos argumentos utilizados, observou-se um padrão presente em cerca de metade
dos acórdãos analisados, que não trataram da justificação de suas premissas. A conclusão que cabe a respeito desses votos que somente se
justificam por sua coerência interna é a de que são uma estratégia interessante para evitar questionamentos comprometedores, uma vez
que os juízes estão decidindo e aplicando a lei e, assim, desempenhando a função que se espera que eles cumpram. Por mais que as
rationes decidendi sejam geralmente lacônicas, é nos obiter dicta que podem ser encontrados raciocínios mais elaborados sobre as
questões complexas com as quais se depararam, o que demonstra que mesmo em um regime autoritário foram desenvolvidas
argumentações sofisticadas sobre os dispositivos legais vigentes.
Palavras-Chave: Teoria da Argumentação, STF, Ditadura, Subversão
Colaboradores: Não ocorreu a participação de colaboradores
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A aula na educação básica: o planejamento do trabalho docente e os desafios enfrentados pelo
professor.
Anna Carolina de Souza Feitoza
Unidade Acadêmica: Faculdade de Educação
Instituição: UnB
Orientador (a): CLEIDE MARIA QUEVEDO QUIXADA VIANA
Introdução: O presente estudo tem como objetivo analisar a importância e a contribuição do planejamento de ensino para a organização e
desenvolvimento da prática do docente na educação básica.
Metodologia: Trata-se de uma investigação de cunho bibliográfico vinculada à proposta de pesquisa “A aula na educação básica: o
planejamento do trabalho docente e os desafios enfrentados pelo professor”, apresentada ao Programa de Iniciação Científica (ProIC) UnB. Por meio da revisão bibliográfica estabeleceu-se o diálogo com autores acerca do tema proposto.
Resultados: Percebe-se, no decorrer do tempo, mudanças no que diz respeito ao planejamento de ensino e sua função na educação, sendo
influenciado pelos rumos tomados pela história da educação brasileira. Constata-se por meio da revisão da literatura que: desde sua
origem, o planejamento de ensino no Brasil sempre esteve a serviço do status quo, no início foi concebido por interesses políticos da Coroa
e religiosos, da Ordem Jesuíta, consubstanciados no Ratio Studiorum, o capitalismo impôs a seguir sua lógica da organização de produção
no trabalho docente, a influência positivista e tecnicista sobre a escola marcou e marca a educação ainda hoje, tratando os planejamentos
de forma descontextualizada e universal, o avanço tecnológico trouxe novas exigências que repercutiram no planejamento de ensino.
Conclusão: Por fim, é lúcido afirmar que o planejamento de ensino é um ato político que tanto pode contribuir para o processo de ensinoaprendizagem na formação da cidadania dos alunos, como ser contra, dependendo da sua intencionalidade, o ato de planejar precisa ter
como base a realidade e a possibilidade de nela intervir. Assim, planejar parte de ações coletivas para um mesmo fim, coletivamente
definido.
Palavras-Chave: Planejamento de Ensino. Educação Básica.
Colaboradores: Devido ao tempo destinado à aluno, seis meses, o estudo será de natureza teórica.
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Ordem de Aparição Relacionada a Sequências Recorrentes
Anna Carolina Martins Machado Lafetá
Unidade Acadêmica: Instituto de Ciências Exatas
Instituição: UnB
Orientador (a): DIEGO MARQUES FERREIRA
Introdução: Seja (F(n)) a sequência de Fibonacci dada pela recorrência F(n +1)=F(n)+F(n-1), com valores iniciais F(1)=F(2)=1. Um famoso
problema em aberto em Teoria dos Números pergunta sobre a infinitude de números primos na sequência de Fibonacci. Uma ideia usada
pelos matemáticos para atacar esse problema é estudar divisibilidade na sequência de Fibonacci. Nesse sentido, a ordem de aparição de n
na sequência de Fibonacci, denotado por z(n), é definida como o menor k, tal que n divide F(k). Existem vários resultados sobre z(n) na
literatura. Por exemplo, Edouard Lucas, no século XIX, provou que z(n) é finito para todo n>0. Na verdade, z(n)<2n+1, para todo n>2. Mas
até o presente momento não é conhecida nenhuma fórmula fechada para essa função. Nessa linha, produzimos trabalhos recentes
fixando, por exemplo, fórmulas fechadas para z(F(n)+1), z(F(n)^k) e z(F(n)...F(n+t)), para t=1,2 e 3.
Metodologia: A metodologia geral será a que é normalmente utilizada em projetos dessa natureza. A saber, o estudo do material
bibliográfico, troca de conhecimentos, intercâmbio científico entre pesquisadores, oferta de cursos e disciplinas para alunos e métodos
computacionais. !Para trabalhar sobre o problema z(F(n)...F(n+t)), começamos com uma parte computacional. Usamos um comando que
criamos no Mathematica: z[n_]:=Catch[Do[i,If[Mod[Fibonacci[i],n]==0,Throw[i]],{i,2*n}]] Agora analisamos os valores do quociente
n(n+p)/z(F(n)F(n+p)), para vários valores de n. A ideia é conseguir encontrar um padrão para que possamos formular uma afirmação e
prová-la em seguida.
Resultados: Conseguimos provar que z(F(n)F(n+p))=n(n+p), se p não divide n e z(F(n)F(n+p))=n(n+p)*F_p/p caso contrário, onde p é
primo.
Conclusão:
Palavras-Chave: Números de Fibonacci, números de Lucas, números primos, ordem de aparição.
Colaboradores: Anna Carolina Lafetá, DIego Marques
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CARDIOMIOPATIA PROVOCADA POR DOXORRUBICINA EM ZEBRAFISH
Anna Clara dos Santos
Unidade Acadêmica: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária
Instituição: UnB
Orientador (a): EDUARDO MAURICIO MENDES DE LIMA
Introdução: O fígado do Zebrafish (Danio rerio) vem sendo utilizado como modelo para diversas linhas de pesquisas experimentais, mas
pouco se sabe sobre as características dos principais constituintes deste órgão. Tendo em vista isso, o presente estudo objetivou fomentar
a literatura para embasar futuros estuos de cunho experimental.
Metodologia: Foram utilizados 72 peixes da espécie Danio rerio adultos e de ambos os sexos, divididos em 13 grupos, cada grupo
correspondendo a uma semana de estudo, mantidos em aquários separados. Os animais, após eutanásia que seguiu as diretrizes da prática
de eutanásia do CONCEA, foram fixados em formol 10% por 1 dia e em seguida foram submetidos à técnica histológica convencional,
corados com Picrosirius Red para diferenciação do tecido conjuntivo e colágeno e com Hematoxilina-Eosina para quantificação dos
hepatócitos e vasos. A quantificação se deu por microscopia óptica e software de análise de imagens específicos para cada estrutura. Para
determinar a densidade de hepatócitos e vasos, realizou-se teste de pontos e método de disector. Os resultados obtidos passaram por
análise estatística, aplicando teste de normalidade Kolmogorov-Smirnov, análise de variância one way ANOVA e teste de correlação de
Pearson ou Spearman.
Resultados: O volume relativo dos hepatócitos no fígado reduziu significantemente (p<0,05) da 1ª (48,46%) até a 13ª (31,79%) semana. Já
os vasos apresentaram significante aumento em relação à 1ª (7,76%) e 12ª (19,75%) semana. Da mesma forma, o volume intersticial
relativo do fígado (sem os vasos) passou de 43,83% para 53,4%, apesar de não haver significância entre as primeiras e as últimas semanas.
A densidade de hepatócitos por mm³ no fígado obteve as mesmas significâncias. A correlação entre o passar das semanas e o volume
relativo de hepatócitos mostrou-se como fraca negativa, enquanto que esta relação com os vasos foi forte positiva. A correlação entre
hepatócito e interstício foi forte negativa, enquanto que a correlação entre os hepatócitos e os vasos foi moderada negativa, mas sem
significância. Correlacionando a densidade das estruturas no fígado, estas mostraram as mesmas tendências do volume relativo das
mesmas estruturas.
Conclusão: Os resultados obtidos no presente estudo sugerem um possível processo de remodelamento hepático tempo-dependente,
demonstrando que possivelmente haja remodelamento hepático com o passar do tempo e os hepatócitos sejam substituídos por demais
constituintes do interstício, tais como tecido conjuntivo e vasos sanguíneos. No entanto, outros fatores, que não o envelhecimento, podem
influenciar na diminuição da densidade de volume dos hepatócitos como substâncias exógenas tais como hormônios andrógenos como já
demonstrado em ratos.
Palavras-Chave: Danio rerio, fígado, hepatócitos, tecido conjuntivo, estereologia.
Colaboradores: ANNA CLARA DOS SANTOS
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Análise da viabilidade das córneas doadas para transplante pelo Banco de Olhos do Distrito – Brasil –
2013 a 2014
Anna Claudia de Oliveira Queiroz
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade da Ceilândia
Instituição: UnB
Orientador (a): WILDO NAVEGANTES DE ARAUJO
Introdução: O transplante de córneas é um procedimento cirúrgico importante da oftalmologia por colaborar na recuperação individual de
indivíduos. Entretanto, tecidos avasculares, como a córnea, podem ser meios de contaminação e transmissão de doenças. A sorologia
positiva é um dos principais motivos para o descarte de córneas de doadores para transplante. A legislação brasileira proíbe a obtenção de
córneas para utilização terapêutica cujo doador apresente sorologia reagente para os marcadores de hepatite B e C. Estima-se que o HBV
seja responsável por 1 milhão de mortes ao ano e que existam 170 milhões de pessoas infectadas pelo HCV em todo o mundo. Ambos os
vírus compartilham vias similares de transmissão, sendo que 50 a 85% dos casos de hepatite C evoluem para a cronicidade. O objetivo
deste trabalho é analisar os dados de doadores de córnea do Distrito Federal com sorologia positiva para hepatite B e C, bem como o
impacto dos vírus sobre a doação.
Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo das córneas obtidas para transplante do ano de 2004 até 2013. Os dados foram obtidos nos
prontuários dos doadores de córnea do Hospital de Base, localizado em Brasília, DF. Foram organizados e posteriormente analisados no
Núcleo de Medicina Tropical da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília. Avaliou-se nos prontuários, principalmente a sorologia,
idade do doador, sexo e causa do óbito. Com auxilio do software Epi-info, os dados foram sumarizados utilizando medidas de frequência,
tendência central e dispersão
Resultados: Foram estudadas 3388 doadores dos anos de 2004 a 2013. Destes, 364 (10,74%) tiveram sorologia positiva para hepatite B,
sendo que 74,4% (n=271) correspondem ao sexo masculino. O odds ratio (OR) equivale a 1,06 (IC= 95% de 0,82-1,36). A média de idade é
de 50,4 anos, de doadores entre 7 a 95 anos. De um total de 363 doadores com HBV, 39,1% (142) dos óbitos foram por doenças do
aparelho circulatório, 34,4% (125) por causas externas e 6,88% (25) por doenças do aparelho respiratório. O ano de 2008 teve maior
prevalência de HBV, com 13,46% (49) dos casos. Já os doadores com HCV correspondem a 0,91% (n=31), sendo que 93,6% (n=29) eram do
sexo masculino. O OR equivale a 5,3 (IC= 95% de 1,3-22,2). Dos doadores com HCV, 58,06% (18) dos óbitos foram por causas externas e
16,12% (5) por doenças do aparelho circulatório. O ano de 2009 teve maior prevalência de HCV, com 29,03% (9) dos casos. A média de
idade é de 41,64 anos, de doadores entre 18 a 68 anos.
Conclusão: O HBV foi mais frequente no estudo do que o HCV, dado condizente com a realidade brasileira. Nos dois tipos virais, o sexo
masculino foi maioria, indicando ser um grupo de risco, principalmente para hepatite C, fato demonstrado no valor do respectivo OR. As
causas externas representam uma causa mortis importante no estudo e é a maior responsável pelos anos potenciais de vida perdidos. Os
anos com maior número de casos para HBV e HCV no estudo foram, respectivamente, 2008 e 2009. Tais doenças tiveram crescimento
progressivo da sua detecção no Brasil, desde 1999. O total de descarte de córneas por hepatite foi de 11,65%. Considerando que as
córneas restantes para doação estejam sujeitas a outros tipos de descarte, é importante atuar de forma profilática a respeito da hepatite, a
fim de otimizar a utilização das córneas captadas e reduzir o percentual de descarte. Alguns autores sugerem um estudo mais detalhado a
respeito da transmissão do vírus através da córnea para o receptor.
Palavras-Chave: Córnea, Transplante, Hepatite viral B e C, Sorologia, Distrito Federal
Colaboradores: Thatiane Lima Sampaio, Célia Kiyoco Yamagushi, Isabela Pereira Rodrigues, Daniela Ferreira Salomão
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Uma abordagem da Dinâmica de Mudanças Estruturais
Anna Eloyr Silveira Vilasboas
Unidade Acadêmica: Departamento de Economia
Instituição: UnB
Orientador (a): JOANILIO RODOLPHO TEIXEIRA
Introdução: Na história do pensamento econômico, um novo paradigma surge de acordo com a necessidade de adaptação em frente a um
novo contexto. Um exemplo é a passagem de políticas liberais para a intervencionista de Keynes durante a crise econômica nos anos 30.
Atualmente, devido às altas taxas de crescimento econômico de alguns países emergentes, um grupo significativo de economistas afirmam
que talvez a ciência econômica esteja passando por uma nova mudança de paradigmas. O grupo de países denominado BRICS busca se
consolidar sua relevância econômica internacional e, consequentemente, mudar o paradigma da hegemonia dos antigos países
desenvolvidos sobre as demais nações.
Metodologia: A pesquisa se desenvolveu a partir de análises comparativas do desempenho das economias dos EUA e do Brasil com o
auxílio de dados estatísticos dos períodos de 2005-2008 e de 2009-2012. Do ponto de vista empírico, foi utilizado parte do instrumental
analítico conhecido como Quadrado Mágico de Kaldor, o qual contém informações acerca da renda per capita, e dos níveis de inflação, de
desemprego e de transações correntes de cada país estudado. A partir desses dados, foram realizados prognósticos sobre a renda per
capita do Brasil para 2020.
Resultados: O projeto obteve esclarecimentos sobre a dificuldade de o Brasil alcançar um quarto da renda per capita dos EUA em sete
anos quando levado em consideração a alta taxa de poupança requerida. Além disso, o trabalho conseguiu estabelecer diferenças de
políticas e estruturas econômicas dos EUA e do Brasil ao se analisar o índice de bem-estar social resultante do Quadrado Mágico de Kaldor.
Conclusão: No curto prazo, o Brasil terá grandes dificuldades econômicas para obter uma renda per capita mais próxima do nível de um
país desenvolvido como os EUA. Ademais, durante os períodos estudados, os EUA obtiveram melhor resultado macroeconômico do que o
Brasil.
Palavras-Chave: Quadrado Mágico-Nicholas Kaldor-Crescimento-Bem estar social-BRICS- Paradigmas
Colaboradores: Nenhum.
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Programas de Fomento dos Negócios Internacionais no Distrito Federal e Entorno
Anna Gabriella Ferreira da Silva
Unidade Acadêmica: Relações Internacionais
Instituição: UCB
Orientador (a): Ironildes Bueno
Introdução: O Brasil apresentou um grande desenvolvimento econômico nos últimos anos e é, hoje, uma das maiores economias do
mundo. Neste período, como país emergente, os investimentos externos aumentaram consideravelmente, criando-se uma necessidade de
expansão das fronteiras do comércio. O Centro-Oeste é um nítido exemplo desse desenvolvimento, tendo como um dos principais
representantes, o DF e Entorno. Porém, apesar do crescimento vivido nos últimos anos, pouco se sabe sobre instituições que fomentem
esses avanços, inclusive internacionais, na região. A presente pesquisa tem como objetivo trazer desenvolvimento econômico e
socioambiental para o Distrito Federal e Entorno, identificando e analisando programas públicos e privados de fomento dos negócios
internacionais (PFNI) da região, especialmente os que promovam as exportações e atraiam investimentos estrangeiros diretos (IED).

Metodologia: Para identificar, no comércio do DF e Entorno, o nível de intercâmbio de informação e cooperação entre os Programas
públicos e privados de fomento dos negócios internacionais (PFNI), levantar o leque de serviços prestados pelos PFNI e seu grau de
transparência e definir os critérios objetivos para a escolha de parceiros estratégicos para a assinatura de Acordos de Províncias Irmãs
(API), foram feitas pesquisas de campo na região estudada, através de apuração de informações, survey, entrevista com empresários e
representantes públicos. Além disso, foi feito um levantamento teórico do assunto, que baseou toda a pesquisa.
Resultados: Como resultados práticos obtidos com a participação direta da discente Anna Gabriella Ferreira da Silva no projeto, destacamse: a criação do "Guia de Recomendações de Boas Práticas e Políticas Públicas ao Distrito Federal"; a elaboração e aplicação de
questionário (survey) aplicado junto à empresas de fomento da região estudada; a organização e realização da "Mostra RI-UCB de
Importação e Exportação do Distrito Federal", realizada em outubro de 2013, na Universidade Católica de Brasília (UCB); a visita do
professor PhD. Yong Wang da Ohio University (USA), à UCB, em novembro de 2013; realização de mesa redonda com os pesquisadores
externos PhD. Yong Wang e PhD. Eduardo Viola, na UCB, em novembro de 2013; além de entrevista realizada com representante da
empresa FlexDeck, que foi objeto de estudo de caso no projeto de pesquisa.
Conclusão: O trabalho do grupo de pesquisa contribuiu com a criação de conhecimento na área de paradiplomacia e de mapeamentos dos
programas de fomento e de suas atividades. Os artigos publicados assim como os demais trabalhos e eventos desenvolvidos ao longo do
projeto possibilitaram o desenvolvimento de um tema pouco explorado na bibliografia, assim como o incentivo do fomento de negócios
internacionais no comércio de toda região estudada.
Palavras-Chave: Economia; Políticas Públicas; Comércio; Desenvolvimento local; Comércio Local; Fomento; Negócios Internacionais;
Distrito Federal; Entorno; investimentos estrangeiros diretos; Programas de fomento.
Colaboradores: Foram colaboradores os discentes: Anna Gabriella Ferreira da Silva, Bianca Silvino Magalhães, Eneumisa Sousa Rodrigues
Simões, Ernestina Sousa Rodrigues Simões, Erick Vinicius Andrade da Rocha, Felipe Rezende, Iara Silva Carpina, Indyara de Oliveira Moreira,
Isabella Santos, Izabella Cesar Riberio, Jean Santos Lima, Sessica Camila de Souza, Joyce Rodrigues de Melo de Cunha, Natália Mendes Silva,
Pedro Henrique Rodrigues de Melo Cunha, Sabrina Lemos Pereira, Stephanie Nunes Cavalcante, Tiago Miranda Nunas, Vinicius Sousa dos
Santos. Como docentes fizeram parte do PFNI: Camila Sara Gonçalves Cunha, Edson Kenji Kondoo, Eduardo Jose Viola, Ironildes Bueno da
Silva, Rodrigo Pires Campos, Wilson de Jesus Beserra Almeida e Yang Wang.
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DISFUNÇÃO INTESTINAL E DO TRATO URINÁRIO INFERIOR EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM
OSTEOGÊNESE IMPERFEITA.
Anna Kristina Silva Coelho
Unidade Acadêmica: Departamento de Enfermagem
Instituição: UnB
Orientador (a): GISELE MARTINS
Introdução: Introdução: A Osteogênese Imperfeita (OI) é uma doença rara e potencialmente incapacitante que afeta o indivíduo e sua
família, principalmente por comprometer a mobilidade física, que em muitos casos pode gerar co-morbidades, com destaque para a
presença de constipação intestinal. Na população pediátrica tem-se verificado um aumento da prevalência de disfunção intestinal e vesical,
frequentemente associada ao quadro de constipação intestinal. Objetivo: Determinar a prevalência de disfunção intestinal e vesical,
utilizando-se o Dysfunctional Voiding Scoring System (DVSS) e os critérios diagnósticos de Roma III, em crianças e adolescentes com OI
atendidas em um hospital de ensino.
Metodologia: Método: Trata-se de um estudo transversal, no qual foram entrevistados 31 crianças/adolescentes e suas famílias,
utilizando-se um questionário sóciodemográfico e clínico, o instrumento DVSS e os critérios diagnósticos de Roma III.
Resultados: Resultados: No escore obtido pelos meninos e meninas utilizando-se o DVSS, 81,2% das meninas obtiveram até 6 pontos e
18,8% obtiveram um escore > 6. Para os meninos, foi observado que 80% receberam até 9 pontos e 20% obtiveram um escore > 9. O total
de crianças/adolescentes com resposta positiva para sintomas urinários, independente do sexo, conforme o DVSS foi de 19,6%. Em relação
aos critérios Roma III, 43,7% das meninas e 33,3% dos meninos apresentaram sinais indicativos para sintomas intestinais. Quanto ao
número total de crianças/adolescentes desta pesquisa, foi identificado que 38,7% dos indivíduos com OI entrevistados, independente do
sexo, possuem duas ou mais respostas “sim” para os critérios, sugerindo a presença de sintomas sugestivos de constipação intestinal.
Quanto ao sexo, houve quase uma distribuição homogênea entre meninas e meninos na população entrevistada. Quase metade dos
entrevistados apresentavam idade entre 11 e 18 anos incompletos. A renda familiar mensal teve
Conclusão: Conclusão: Os resultados apresentados permitiram obter uma estimativa da prevalência de disfunção intestinal e vesical em
crianças e adolescentes com OI, que são assistidas em um hospital de ensino. Conhecer o perfil dessas crianças/adolescentes, identificar
possíveis co-morbidades associadas, especialmente referentes à disfunção vesical e intestinal, requer do enfermeiro um olhar crítico e mais
atencioso para planejar intervenções e propor cuidados individualizados. Esta pesquisa pode ser considerada como um ponto de partida
para identificar a ocorrência de disfunção intestinal e vesical em crianças e adolescentes com OI. Busca-se por meio deste, impulsionar
novos estudos para que seja realizado o diagnóstico precoce, bem como sejam propostas medidas de prevenção ao surgimento desses
sintomas nessa população tão específica. Aconselha-se ainda que seja feita uma ampliação da amostra em trabalhos futuros para
identificar de forma mais acurada a prevalência de sintomas urinários e de con
Palavras-Chave: Palavras-chave: Criança, Constipação Intestinal, Micção, Osteogênese Imperfeita.
Colaboradores: Co-orientadora: Profa. Dra. Aline Oliveira Silveira e Colaboradora: Profa.Ms. Cristiane Feitosa Salviano
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Produção de Etileno via Desidratação de Etanol com Zeólitas Beta
Anna Paula Garcia Nascimento
Unidade Acadêmica: Instituto de Química
Instituição: UnB
Orientador (a): JULIO LEMOS DE MACEDO
Introdução: A grande maioria das zeólitas apresentam estruturas formadas pela combinação de tetraedros SiO4 e AlO4- unidos entre si
através do compartilhamento de átomos de oxigênio. Essas estruturas apresentam canais e cavidades de dimensões moleculares com
microporosidade aberta, i.e., permitem a transferência de matéria entre o espaço cristalino da zeólita e o meio que o rodeia. As unidades
de Si(IV) são neutras, mas a presença de unidades contendo Al(III) resulta em cargas negativas na rede contrabalanceadas, entre outros,
por prótons. Dentre as diversas zeólitas, a zeólita beta apresenta propriedades catalíticas singulares. Desta forma, o objetivo principal
deste projeto foi caracterizar a acidez deste material ativado em diferentes temperaturas na reação de desidratação de etanol.
Metodologia: A zeólita beta (Zeolyst International), obtida na forma amoniacal foi calcinada em um forno a 450, 550 e 700 °C para
obtenção da zeólita protônica (HBEA). As amostras foram identificadas como HBEA_450, HBEA_550 e HBEA_700 de acordo com a
temperatura de ativação. Os materiais obtidos foram caracterizados por DRX (Rigaku, modelo D/MAX-2A/C), FTIR (Thermo Scientific,
modelo Nicolet 6700), TG/DTG/DTA (TA Instruments, modelo 2960 Simultaneous DSC-TGA), RMN (Varian, modelo Mercury Plus) e
adsorção gasosa de piridina. A reação de desidratação de etanol foi realizada em um reator de pulso construído no Laboratório de Catálise
e os produtos foram analizados por CG-FID (Shimadzu, modelo GC-2010).
Resultados: A eficiência da ativação dos materiais para remoção de amônia foi confirmada por FTIR, onde a banda do íon amônio não foi
observada. Análises por DRX mostraram que todas as amostras mantiveram a estrutura da zeólita beta intacta. Os resultados obtidos por
RMN mostraram um pequeno aumento da razão Si/Al da rede devido ao processo de calcinação. Além disso, todas as amostras
apresentaram espécies de Al fora da rede. Os espectros de FTIR após adsorção gasosa de piridina mostraram que as amostras ativadas a
450 e 550 apresentam sítios de Brønsted e de Lewis, enquanto que a HBEA_700 apresenta apenas sítios de Lewis. As análises
termogravimétricas após adsorção de piridina mostraram a seguinte ordem de acidez HBEA_450 > HBEA 550 > HBEA 700, com desssorção
máxima de piridina em 800, 600 e 480 °C, respectivamente. A aplicação dos catalisadores na desidratação do etanol mostrou que a
amostra HBEA_450 apresentou os maiores valores de conversão (93%) e seletividade para o etileno (82%).
Conclusão: A caracterização dos materiais obtidos mostrou que a ativação da zeólita beta a 450 °C resultou em um material mais ativo na
reação de desidratação do etanol, apresentando altos valores de conversão e seletividade. Este resultado está de acordo com os dados de
caracterização, onde a amostra HBEA_450 exibiu os sítios mais ácidos e o maior conteúdo de sítios de Al na rede cristalina.
Palavras-Chave:
Colaboradores: ****
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O Pré-Natal Psicológico como Programa de Prevenção do Parto Traumático
Anne Caroline Santana de Alencar
Unidade Acadêmica: Psicologia
Instituição: UCB
Orientador (a): Alessandra da Rocha Arrais
Prof.ª Drª Silvia Renata Lordello
Introdução: O trabalho humanizado possibilita uma proposta de assistência que respeita essa transição da gestação para o puérperio com
o minimo de violação biopsicossocial da mulher e do bebê (SOUZA & SILVA, 2011). O parto é um evento importante do processo de
transição para a maternidade, que possibilita a mulher experiências que poderão influenciar significativamente em seu desenvolvimento
(DONELLI, 2003). O Pré-Natal Psicológico (PNP) atua como um método psicoprofilático para a diminuição de angústias com o intuito de
humanizar o ato do nascimento (BORTOLETTI, 2007), acreditando-se portanto, que o pré-natal psicológico funciona como um fator de
proteção para o parto traumático (ARRAIS & ALMEIDA, 2013). A importância da assistência do PNP como intervenção psicoeducativa e
profilática promove diminuição da ansiedade e angústia, intervêm no medo e empodera a postura ativa das gestantes no trabalho de parto
e parto.
O presente estudo buscou explorar se o Pré-Natal Psicológico possibilita uma melhor preparação para o trabalho de parto e parto, através
da diminuição de angústia, contribuindo para que a mulher obtenha uma maior gratificação com o parto.

Metodologia: O estudo foi um recorte do projeto de pesquisa “O Pré-Natal como Programa de Prevenção à Depressão Pós-Parto.
Thiollent (2005) discorre que nesse tipo de pesquisa social os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do problema
estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. A pesquisa ação possui em sua metodologia três fases: inicialmente a elaboração
do diagnóstico da situação; proposta de intervenção e implantação; e avaliação da intervenção realizada.
As participantes que constituíram a amostra foram mulheres gestantes e puérperas captadas no serviço de saúde do Hospital Público
Materno-Infantil de Brasília, no período de setembro/2013 a maio/2014. Para a análise de resultados comparativos, foram constituídos
grupos de gestantes internadas no Setor de Alto Risco deste Hospital que participaram do Pré-Natal Psicológico ou gestantes que
participaram do grupo “Chá de Parto” e puéperas do grupo controle, que não participaram dos grupos.
Foram utilizados tanto instrumentos qualitativos, compostos por quetões abertas e fechadas, como quantitativos, contendo instrumento
de questões com escalas previamente validadas.Resultados: Os resultados apontaram que a vivência do parto, permeado por fantasias, o
processo do parto real, a dor e o nível de satisfação posterior, são alguns dos pontos do contexto multifatorial que o PNP terá de incluir e
abranger para ser tornar um fator de proteção de traumas diante da estrutura emocional da mulher.
Foi possível delimitar os fatores de risco e de proteção do parto traumático a partir das vivências das parturientes e sentimentos imediatos
após o nascimento do bebê. Os resultados apontaram que o PNP não é uma condição impeditiva da ocorrência de traumas no parto, mas
que alinhado a outros fatores de proteção, diminui a incidência dos fatores de risco para a experiência de um parto traumático.
O PNP e o “Chá de parto” mostraram ser um método psicoprofilático e de proteção para o parto. Tais estratégias se mostram como ação
educativa na qual a mulher tem oportunidade de adquirir conhecimentos através da compreensão de certos conceitos relacionados com a
gravidez, parto e puerpério. Além disso, oportunizam a reflexão sobre o conhecimento da realidade, permitindo vivenciar o trabalho de
parto e o parto de forma consciente e esclarecida.
Conclusão: A experiência do parto vai ser relativa a cada mulher e sua bagagem histórica de vida. Portanto, faz-se necessário a realização
de estudos que sejam mais minuciosos e considerem a subjetividade e individualidade de cada mulher a respeito da sua expectativa com o
desenvolvimento diante do ciclo gravídico-puerperal. É preciso contribuir para a existência de um modelo de assistência mais eficaz que
destaque a ambiguidade desta vivência, desmitificando paradigmas do modelo biomédico e da cultura sensacionalista.
O estudo possibilitou notar que ainda há várias lacunas de eixos temáticos a serem explorados pela Psicologia a respeito do assunto,
visando a saúde de mulheres e famílias diante da gestação, parto e puérperio.

Palavras-Chave: Palavras-chave: parto traumático; pré-natal psicológico.
Colaboradores: 0
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Desenvollviimentto do prottagoniismo iinffanttiill por meiio da Educação Musiicall no LAMCE
Anne Caroline Silva Martins
Unidade Acadêmica: Departamento de Métodos e Técnicas
Instituição: UnB
Orientador (a): PATRICIA LIMA MARTINS PEDERIVA
Introdução: Esta pesquisa se propõe a investigar o protagonismo infantil nas atividades desenvolvidas pelo LAMCE/FE/UnB, no âmbito da
educação musical. Nesse contexto, considera-se que a criança manifesta o protagonismo infantil quando é capaz de expressar-se de
maneira autêntica (FREIRE, 1974) naquilo que sente e tem vontade de realizar a partir de suas necessidades individuais, reconhecendo-se
atuante no seu processo de desenvolvimento. A educação musical oferecida pelo projeto baseia-se em um processo educativo colaborativo
e compartilhado, de maneira que aquilo que lhe interesse se realize a partir das experiências coletivas e vivências que cada criança trouxe
no seu percurso histórico-cultural.
Metodologia: Para investigar o desenvolvimento do protagonismo infantil foram realizadas observações e anotações no caderno de campo
durante o período de realização do projeto ( agosto/2013 a dezembro/2014), relacionando esses dados com bibliografia especializada no
assunto. O projeto ocorreu em dois bairros pertencentes à Cidade Ocidental-GO: Jardim-ABC e Comunidade Quilombola Mesquita. O
espaço utilizado para as atividades de educação musical foram as escolas municipais Aleixo Braga I no Jardim-ABC e Aleixo Braga II na
Comunidade Quilombola Mesquita, sempre aos sábados, dividindo o turno da manhã em 2 horas para cada escola. Todas atividades foram
registradas em vídeos e fotografias, devidamente autorizadas pelas participantes.
Resultados: Ao final de um ano e meio de trabalho, foi possível constatar que as crianças sentiam-se confortáveis para propor e conduzir
atividades com a educação musical expressando de maneira autêntica suas opiniões. Foi também possível observar que o comportamento
das crianças em relação à coletividade transcendeu ao momento das atividades fortalecendo o sentimento de pertencimento entre si e,
entre elas e a comunidade. Essa transcendência revelou-se na participação da comunidade às atividades, tendo o projeto ao final
participantes de todas as idades. A partir dos depoimentos registrados pode-se constatar o protagonismo infantil no desenvolvimento da
liberdade corporal, a exemplo da fala de uma das crianças: vocês deixaram nossos corpos livres ( A. 6 anos).
Conclusão: Na infância atual, o protagonismo infantil encontra-se sufocado, oprimido e muitas vezes sequestrado do desenvolvimento da
criança pela estrutura social hegemônica. Desta maneira, as possibilidades oferecidas de desenvolvimento pelo processo de escolarização
são limitadoras dos elementos de superação da realidade, apresentada como único meio de desenvolvimento humano - não respeita a
diversidade da condição humana. Entretanto, a proposta de educação musical apresentada e desenvolvida neste trabalho revela que é
possível reverter a supressão da liberdade através do trabalho colaborativo, a partir da consciência da materialidade da hegemonia,
transformando o contexto que até então se apresentava como estático em um universo de possibilidades em movimento.
Palavras-Chave: Protagonismo infantil, educação musical, desescolarização.
Colaboradores: Além da orientação da Proa. Dra. Patrícia Lima Martins Pederiva, este projeto não conta com outros colaboradores.
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Uso do cogumelo Agaricus blazei em camundongos diabéticos
Antônia Rodrigues dos Reis
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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Comportamento meiótico e viabilidade polínica de espécies de Mesosetum Steud. (Poaceae: Paspaleae)
Antonio Gabriel Torres Cardoso
Unidade Acadêmica: Departamento de Botânica
Instituição: UnB
Orientador (a): REGINA CELIA DE OLIVEIRA
Introdução: Mesosetum Steud. é um gênero americano de Poaceae, pertencente à tribo Paspaleae, subfamília Panicoideae. Compreende
25 espécies com distribuição desde o sul do México ao nordeste da Argentina. O Brasil é o centro de diversidade do gênero com 21
espécies, 16 das quais ocorrem no bioma Cerrado. Há informações disponíveis de meiose e viabilidade de pólen para sete espécies de
Mesosetum e os números cromossômicos relacionados são 2n=8, 2n=16 e 2n=24. O comportamento meiótico é regular para os níveis 2n=8
e 2n=16 podendo variar entre regular ou irregular para 2n=24 cromossomos. Visando complementar o conhecimento citológico e
reprodutivo do gênero Mesosetum, fornecendo parâmetros para delimitação mais precisa de alguns táxons, o objetivo do presente
trabalho é analisar o comportamento meiótico e viabilidade polínica para as espécies M. alatum Filg., M. ansatum (Trin.) Kuhlm., M.
bifarium (Hack.) Chase, M. chaseae Luces e M. sclerochloa (Trin.) Hitchc.
Metodologia: Para as análises de meiose, inflorescências jovens foram fixadas em solução Carnoy (3:1 ácido acético glacial e etanol
absoluto, v/v) por 24 horas e depois estocadas em solução de etanol 70%, em geladeira. As lâminas foram coradas com carmim-acético 2%.
O comportamento meiótico foi determinado com a contagem e interpretação de, no mínimo, 200 células em cada fase da divisão meiótica,
desde diacinese até tétrade. A determinação do número cromossômico foi feita em pelo menos 10 células em diacinese e metáfase I e
evidente espalhamento dos cromossomos. Para a viabilidade, as lâminas foram preparadas com anteras provenientes de flores
imediatamente após a antese. A coloração foi feita com carmim-acético 2% e contados pelo menos 5000 grãos de pólen por acesso. Grãos
de pólen vazios, mal corados ou mal formados foram considerados inviáveis. As mudas de cada acesso foram cultivadas na Casa de
Vegetação da Fitopatologia, Universidade de Brasília. As imagens foram obtidas em fotomicroscópio L
Resultados: O comportamento meiótico observado em M. ansatum, foi predominantemente regular com pareamento em 4 bivalentes e
número cromossômico 2n=8. Apesar da baixa taxa de anormalidades meióticas, foram observadas: ausência de quiasma em 1 par de
cromossomos formando 2 univalentes e 3 bivalentes em diacinese, assincronias e cromossomos fora de placa em metáfase II e tétrades
com divisão assincrônica. Em M. sclerochloa, o baixo número de inflorescências disponíveis permitiu apenas a determinação do número
cromossômico, que foi 2n=16 e pareamento em 8 bivalentes. As viabilidades polínicas estimadas foram de 82,18% em M. alatum (2n=8,
Mato Grosso), 98,77% em M. ansatum (2n=8, Mato Grosso), 73,90% em M. bifarium (2n=16, Goiás), 27,69% em M. chaseae (2n=24, Mato
Grosso), 91,70% em M. compressum (2n=16, Pernambuco), 93,21% em M. elytrochaetum (2n=24, Pernambuco) e 95,05% em M.
rottboellioides (2n=20, Minas Gerais).
Conclusão: O comportamento meiótico observado em M. ansatum, confirma estabilidade meiótica desta espécie, já que outra população,
previamente estudado, também apresentou meiose regular. A alta viabilidade polínica (acima de 90%) observada em ambos os acessos,
provavelmente, está relacionada à estabilidade meiótica. O único acesso com viabilidade polínica baixa, M. chaseae, apresentou meiose
instável. Dados da literatura mostram que, para M. chaseae com citótipo 2n=16 cromossomos, a viabilidade polínica é alta e a meiose é
estável. Essas informações indicam a possível ocorrência de diploidização na evolução do gênero e que, o citótipo com 2n=24
cromossomos para M. chaseae é um poliploide recente. A viabilidade polínica associada ao estudo pormenorizado da meiose, em mais
espécies e populações, será fundamental para o melhor entendimento do comportamento meiótico e reprodutivo do gênero Mesosetum.
Palavras-Chave: Citogenética, cromossomo, meiose, reprodução, pólen, gramíneas.
Colaboradores: André Rodolfo de Oliveira Ribeiro Rebecca Moura Guimarães
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Efeito de diferentes usos do solo em frações do nitrogênio do solo
Antonio Marcos Miranda Silva
Unidade Acadêmica: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária
Instituição: UnB
Orientador (a): MARIA LUCRECIA GEROSA RAMOS
Introdução:
Metodologia:
Resultados:
Conclusão:
Palavras-Chave:
Colaboradores:
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O livro didático de língua inglesa: um pouco de história
Ariane Kimberly Pereira Rodrigues Francisco
Unidade Acadêmica: Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução
Instituição: UnB
Orientador (a): GLADYS PLENS DE QUEVEDO PEREIRA DE CAMARGO
Introdução: Os livros didáticos (doravante LDs) são presença frequente nas salas de aula de língua inglesa e exercem papel importante na
formação dos alunos (RAJAGOPALAN, 2012). Ao se compartilhar da visão de que toda produção textual (escrita ou verbal) se insere em um
contexto sócio-histórico-cultural e que essa inserção determina o contexto de produção do texto e sua utilização pelos leitores/ouvintes
(BRONCKART, 1999/2009), pode-se inferir que quaisquer alterações no contexto educacional têm grande potencial para ocasionar
mudanças no conteúdo ou em algum elemento que componha tais materiais. A partir do exposto, este trabalho voltou-se para a
investigação da constituição dos LDs e teve por objetivo principal fazer um levantamento histórico dos LDs no Brasil, com o intuito de
identificar permanências e inovações na constituição de LDs utilizados no ensino médio, bem como a melhor compreensão da sua
contribuição ao processo de ensino-aprendizagem-avaliação dos alunos desse contexto educaciona
Metodologia: Por meio de levantamento bibliográfico e análise documental, foi feita uma pesquisa qualitativa sobre o surgimento dos LDs
e como se desenvolveram até os dias de hoje. A análise dos dados obtidos foi feita à luz do referencial teórico utilizado.
Resultados: Os LDs têm sido alvo dos estudos de diversos pesquisadores, como Saville e Hawkey (2004), Pinto e Pessoa (2009), Ramos
(2009), Rajagopalan (2012), entre outros. A utilização de LDs nas aulas de Língua Inglesa (LI) parece ser algo consolidado na prática
pedagógica tanto de escolas públicas quanto particulares em todo o mundo. Seu surgimento está relacionado à necessidade de se
sistematizar o ensino (de línguas) e possibilitar, ao maior número de pessoas possível, acesso ao conhecimento que foi, de alguma forma,
padronizado e sequenciado. Entre as várias características normalmente encontradas nos LDs, destacam-se três: primeiramente, os LDs
constituem um contexto comunicativo pedagógico específico cujo objetivo é sustentar o processo de ensino-aprendizagem (de línguas), em
segundo lugar, destinam-se a alunos em processo de aprendizagem (de uma determinada língua), o que faz que seu conteúdo seja de
alguma forma dividido ou escalonado em níveis de dificuldade, e, em terceiro lugar, r
Conclusão: Foi possível notar algumas características dos livros que permaneceram através do tempo. Para alguns críticos o livro pode
atrapalhar nos estudos, porem também por ser considerado que o livro da uma base importante para o aprendizado. O livro é um bem
necessário para a sala de aula e os estudos fora dela, é nele em que tudo que sabemos é documentado.
Palavras-Chave: Língua inglesa, Livro didático, Ensino Médio, Editoras, Línguas Estrangeiras.
Colaboradores: Não se aplica.
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Idioms – Língua Inglesa
Ariel Heringer Diniz Salles da Silva
Unidade Acadêmica: Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução
Instituição: UnB
Orientador (a): VIRGILIO PEREIRA DE ALMEIDA
Introdução: A partir da definição de expressões idiomáticas construída pela teórica americana Celce-Murcia, o projeto de pesquisa DEMEx,
se dedica a recolher, analisar e comparar expressões idiomáticas na língua portuguesa, francesa, espanhola e inglesa e, a partir deste
estudo, elaborar uma obra lexicográfica digital, que oferece ao consulente uma expressão idiomática e suas equivalências nas línguas
supracitadas. A obra oferecerá, além das equivalências, seus significados que, dadas as características do conceito de expressão idiomática,
ultrapassam o significado literal das palavras que formam tal expressão.
Metodologia: Tendo como objetivo um dicionário multilíngue, expressões idiomáticas provenientes tanto do português como do inglês,
espanhol e francês foram identificadas, analisadas e registradas Assim, de acordo com o conhecimento pessoal de cada aluna da pesquisa,
as línguas foram divididas entre as alunas para que cada uma buscasse por expressões idiomáticas em seus respectivos idiomas. Ao se
registrar as expressões, as seguintes informações eram também coletadas: o contexto no qual se encontra a expressão idiomática em
questão, a fonte na qual foi encontrada a expressão idiomática, a expressão idiomática em sua forma sem qualquer tipo de flexão, e em
seguida o significado de tal expressão.
Resultados: Após termos coletado um total de 95 expressões idiomáticas nos quatro idiomas, o grupo de pesquisa se dedicou a, de acordo
com as propriedades sugeridas por Nurenberg, Sag e Wasow (1994), analisar e definir se o que foi coletado poderia ser realmente
categorizado como uma expressão idiomática. A partir dos resultados de tal análise, uma tabela foi feita com o que o grupo considerou ser,
de fato, expressões idiomáticas. Na tabela evidenciávamos o significado da expressão em questão e colocávamos as suas equivalentes,
caso existissem, nas outras línguas. Após ter coletado e analisado as expressões o grupo decidiu que cada parte responsável pelos idiomas
iria escolher três expressões idiomáticas de cada língua para elaborar seu verbete, que pretende também incluir como se originou tal
expressão idiomática, de onde vem a sua figuratividade e como se consolidou a sua convencionalidade.
Conclusão: O grupo se deparou com divergências culturais, teóricas e práticas ao tentar definir o que é uma expressão idiomática, uma vez
que diferentes autores as categorizam de maneiras diversas. Enquanto alguns as agrupam juntamente com ditados e provérbios, outros as
colocam em uma categoria à parte. Tais percepções evidenciam a subjetividade de análises teóricas a respeito da linguagem, que se
constitui um universo pleno de reinterpretações e resignificações. A busca por expressões idiomáticas em seus contextos naturais foi
interessante, pois foi possível vê-las manifestar as propriedades propostas por Nurenberg, Sag e Wasow (1994). Porém, a partir destes
dados também foi possível questionar algumas definições dos autores, e a partir disto, selecionar as expressões idiomáticas que farão
parte do dicionário eletrônico.
Palavras-Chave: Competências comunicativas, expressões idiomáticas, dicionário eletrônico, multilinguismo.
Colaboradores: Colaboração acadêmica da Professora Clarissa Marini.
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A parentalidade da criança com doença renal crônica: padrões de interação, enfrentamento e
adaptação.
Ariella Galiza de Freitas
Unidade Acadêmica: Departamento de Enfermagem
Instituição: UnB
Orientador (a): ALINE OLIVEIRA SILVEIRA
Introdução: Sabe-se que é crescente e expressivo o número de crianças em situação crônica de doença que são cuidadas por suas famílias
no ambiente domiciliar. Frente a isto, a dinâmica familiar é transformada, no sentido de suprir as demandas de cuidado desta criança.
Nesse contexto, a vida e os relacionamentos familiares são afetados, o que tem impacto na construção da parentalidade. A doença crônica
da criança gera nos pais e mães uma multiplicidade de sentimentos complexos. Nesse sentido, compreender as experiências desses pais,
ouvir suas dificuldades e planejar intervenções para apoiá-los no exercício da maternidade/paternidade e no desenvolvimento de
estratégias de enfrentamento positivas, torna-se emergente na pesquisa. O bem-estar dos pais da criança com doença crônica deve ser
foco de atenção dos profissionais de saúde. Com base nestes pressupostos o objetivo da pesquisa foi realizar uma revisão integrativa da
literatura sobre a experiência de ser pai e ser mãe da criança com doença renal
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: “Criança”, “Doença renal crônica”, “Cuidador”, “Parentalidade”, “Família” e “Pais”. A questão norteadora foi: qual o significado
de ser pai e ser mãe da criança com doença renal crônica e como esse influi nos padrões interacionais de enfretamento e adaptação
parental? E os critérios de inclusão de seleção dos artigos foram: artigos nos idiomas inglês e português, publicados nos últimos 10 anos e
que tratassem da vivencia de pais de crianças com doença renal crônica.
Resultados: A partir da análise de 10 artigos selecionados, foram identificadas e descritas as seguintes temáticas que integram a
experiência de ser pai/mãe da criança com DRC: ausência de informações sobre o curso da doença, apoio familiar, apoio espiritual e
religioso, relacionamento com os profissionais de saúde, e experiência de hospitalização.
Conclusão: A DRC da criança afeta a construção da paretalidade. Os pais de crianças com DRC precisam se adaptar a condição de vida do
filho, em especial às limitações impostas pela doença e tratamento. Para tanto, a dinâmica familiar e social é modificada como estratégia
para manejar a situação de doença e garantir um cuidado integral da criança. O modo como os pais lidam com a situação de ter um filho
com DRC deve ser foco de investigação dos profissionais de saúde, pois podem estar sofrendo frente a problemas e dificuldades para as
quais não dispões de habilidades de enfrentamento e necessitem de apoio para a melhor adaptação.
Palavras-Chave: Criança, Doença Renal Crônica, Família, Relacionamento Pais-Filhos.
Colaboradores: Camila Camargo Medeiros e Leane Silva dos Santos Carvalho
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ANÁLISE DO PERFIL DOS IDOSOS INTERNADOS NAS UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA PÚBLICAS DO
DISTRITO FEDERAL - IUTI
Arlley Kennedy Oliveira
Unidade Acadêmica: Curso de Fisioterapia
Instituição: UCB
Orientador (a): Karla Helena Coelho Vilaça
Introdução: O processo de envelhecimento da população em geral é evidente, dados mostram que enquanto a população mundial cresce à
uma taxa de 1,7% ao ano, a de idosos aumenta 2,5%. Sendo assim, os grandes avanços tecnológicos e científicos associados às mudanças
das características da população idosa revelam um novo cenário de atenção à saúde. Deste modo, o conhecimento do perfil e das
características dos pacientes internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) são de grande importância a fim de fornecer informações
aos gestores e profissionais da saúde para que possam atuar de forma específica diante da pessoa idosa, sendo assim o objetivo do estudo
foi comparar o perfil dos idosos internados em unidades de terapia intensiva pública do Distrito Federal segundo seu perfil de admissão e
determinar a mortalidade pelo escore APACHE II.
Metodologia: Foram identificados os idosos internados em 3 UTI públicas da Secretaria de Saúde do Distrito Federal no ano de 2012 e
então analisados os prontuários desses pacientes pelo sistema Track Care para coleta das informações: motivo de admissão, idade, sexo,
desfecho, tempo de internação, utilização de ventilação mecânica, comorbidades, motivo do óbito e escore APACHE II. A amostra foi
dividida em 5 grupos de acordo com o motivo da internação: cardiovascular, gastrointestinal, neurológica respiratória e outras (ortopédica
e renal). Os dados foram tabulados no SPSS e realizadas as análises descritivas (média e desvio padrão) e de frequência. Este estudo foi
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS), número: 574.794/2014.

Resultados: Foram incluídos no estudo 203 idosos. O diagnóstico de internação mais frequente foi o respiratório (56,2%), seguido pelo
cardiovascular (15,8%). A idade média da amostra foi de 73,9 anos (±9,2) e dentre os grupos, o respiratório apresentou a maior média: 75,1
anos (±8,8). O sexo feminino representou 57,7% dos casos da população sendo que nos grupos o único a apresentar a maioria do sexo
masculino foi o grupo outros (68,8%). O tempo médio de internação foi de 22,9 dias (±26,5) e durante a internação a ventilação mecânica
foi utilizada por 90,1% dos pacientes, sendo que os paciente internados por complicações neurológicas apresentaram necessidade de VM
em 95,8% dos casos. As principais comorbidades apresentadas foram HAS (n=61) e ICC (n=35). Entre os motivos de óbito a sepse pulmonar
(n=74) se destacou. A média do APACHE II da amostra foi de 24,59 (±5,9) pontos, a partir disso foi calculada a mortalidade prevista em
25,1%, no entanto a mortalidade observada ocorreu em 117 pacientes (57,6%).
Conclusão: Os pacientes idosos internados em UTI caracterizam-se predominante por serem do sexo feminino e o diagnóstico de
internação mais comum foi o respiratório, sendo a principal causa de óbito a sepse pulmonar. A mortalidade prevista pelo Escore APACHE
II foi menor que a taxa de mortalidade observada no estudo.
Palavras-Chave: Admissão do paciente, perfil de saúde, óbito, idoso, terapia intensiva.
Colaboradores: Arlley Kennedy Oliveira - Discente do Curso de Fisioterapia da Universidade Católica de Brasília. Bolsista de Iniciação
Científica do CNPq.
Saint-Clair Gomes Bernardes Neto - Fisioterapeuta mestre em Gerontologia pela Universidade Católica de Brasília.
Graziella França Bernardelli Cipriano - Docente do Curso de Fisioterapia da Universidade de Brasília - UnB.
Karla Helena Coelho Vilaça - Docente do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Gerontologia, do Curso de Fisioterapia e do Núcleo
de Formação Básica da Escola de Saúde da Universidade Católica de Brasília.
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Registro Epidemiológico da Acromegalia por Análise de Prontuário Eletrônico
Armindo Jreige Júnior
Unidade Acadêmica: Faculdade de Medicina
Instituição: UnB
Orientador (a): LUCIANA ANSANELI NAVES
Introdução: Acromegalia é uma desordem crônica gerada, em mais de 95% dos casos, por um adenoma hipofisário secretor do hormônio
do crescimento (GH), levando a mudanças anatômicas e disfunções metabólicas causadas por elevação dos níveis de GH e do fator de
crescimento insulina-símile tipo I (IGF-1).1,2 Ela está associada com o desenvolvimento de problemas de saúde e com a redução da
expectativa de vida.3 Estudos mostram um aumento de 2 a 3 vezes na mortalidade de acromegálicos quando comparados a grupos
controles.3 Como a acromegalia é uma doença rara, dados epidemiológicos com relação as estratégias de tratamento e resultados a longo
prazo são escassos.4 Na América Latina os dados epidemiológicos são limitados, a criação e manutenção de registros de acromegálicos
tende a ajudar no entendimento do diagnóstico e terapêutica em diferentes regiões.5 Nesse sentido, o registro epidemiológico da
acromegalia no Brasil é uma iniciativa inovadora e necessária para o melhor tratamento dessa doença. Obje
Metodologia: Foi realizado um estudo de coorte clínica, observacional retrospectivo, multicêntrico. Uma ficha clínica eletrônica (eCRF) foi
desenvolvida e os pesquisadores incluíram os dados de seus pacientes em um banco de dados. Foram incluídos 124 pacientes que já
possuíam diagnóstico estabelecido de acromegalia, acompanhados no Hospital Universitário de Brasília (HUB). Os critérios de inclusão
foram falha na supressão do nadir de GH abaixo de 1 µg/L no teste de tolerância oral à glicose (TTOG) e IGF-1 elevada para a idade. Foi
elaborado questionário com as seguintes informações: (1) dados demográficos (nome, data de nascimento, gênero, procedência), (2)
sintomas iniciais e tempo de aparecimento desses antes do diagnóstico, (3) co-morbidades ao diagnóstico e na última avaliação do
paciente (hipertensão, história familiar, exame físico inicial), (4) resultado de exames de imagem, (5) resultados laboratoriais iniciais e o
último resultado de GH basal e/ou após TTOG, (6) tratamentos realizados.
Resultados: Foram incluídos 124 pacientes com diagnóstico de acromegalia entre janeiro de 1995 e junho de 2015, recrutados através do
registro ambulatorial da Unidade de Neuroendocrinologia do HUB. A distribuição entre os sexos foi semelhante entre homens 54,83% (n =
68) e mulheres 45,16% (n = 56). A média de idade ao diagnóstico foi de 39,76 anos para homens (14 a 66 anos) e de 45,59 anos para
mulheres (20 a 70 anos). A média do tempo decorrido entre o início dos sintomas e o diagnóstico foi de 4,89 anos para homens (desde
menos de 1 ano à 15 anos) e de 5,46 anos para mulheres (desde menos de 1 ano à 28 anos). Foram avaliados aspectos relacionados a
conduta terapêutica adotada para cada caso e os seus fatores prognósticos
Conclusão: A construção do banco de dados com acesso eletrônico foi uma medida eficaz para a obtenção de planilhas de informação com
atualização a respeito do acompanhamento clinico dos pacientes. Trata-se de uma ferramenta muito importante para a pesquisa e
assistência médica aos pacientes. Com o registro de dados epidemiológicos, conhece-se muitas características dos pacientes, possibilitando
melhorias no diagnóstico e no tratamento desses. No levantamento feito, percebe-se que apesar da prevalência entre homens e mulheres
ser semelhante, tanto a idade ao diagnóstico quanto o tempo entre o início dos sintomas e o diagnóstico é menor em homens do que em
mulheres. Nesse caso, os dados sugerem um enfoque na atenção aos sintomas iniciais em mulheres, visando um diagnóstico mais precoce.
É uma iniciativa inovadora no Brasil, país com dados escassos de pacientes acromegálicos, mostrando que é algo possível e que traz
benefícios diretos a esses pacientes.
Palavras-Chave: Acromegalia, Tumores Hipofisários, Prontuário Eletrônico, Epidemiologia
Colaboradores: Paulo Cesar Greimel de Paiva Filho Juliano Coelho de Oliveira Zakir
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Potencial terapêutico dos alimentos nutracêuticos
Armindo Jreige Júnior
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ciências da Saúde
Instituição: UnB
Orientador (a): VANIA MARIA MORAES FERREIRA
Introdução: Alimentos nutracêuticos são fontes alimentares que têm efeitos benéficos para a saúde, incluindo prevenção e tratamento de
doenças. Um importante alimento nutracêutico é a raiz andina Yacon. Os diversos benefícios desse alimento vêm sendo muito estudados e
uma análise mais minuciosa de suas propriedades é muito importante para se entender suas reais implicações. Coube aqui nosso interesse
nessas investigações.
Metodologia: Foi feito um estudo retrospectivo dos últimos 5 anos, com abordagem sobre a propriedade terapêutica dos alimentos
nutracêuticos. O enfoque foram estudos sobre as propriedades e os benefícios advindos da raiz Yacon. Os materiais catalogados
envolveram tanto pesquisa com humanos quanto com animais experimentais. O levantamento bibliográfico compreendeu os anos de
2010-2015, por meio de revisão sistemática da literatura, tendo como bases principais: SciELO, LILACS, MEDLINE e PubMed. Todas as
informações coletadas foram provenientes de revistas indexadas internacionalmente.
Resultados: Com base nesse levantamento, observou-se que ela possui conteúdo abundante de fruto-oligossacarídeo (FOS) e de
compostos fenólicos, sendo que seu consumo regular confere efeitos benéficos à saúde, tais como a inibição da proliferação de potenciais
microrganismos patogênicos e a promoção de microbiota benéfica no sistema digestivo. Ademais, ela é bem tolerada, não produz reações
adversas, não é tóxica e não causa efeitos nutricionais negativos. Além de melhorar a atividade bifidogênica no sistema digestivo, FOS tem
sido relacionado à redução dos níveis de glicose e triglicerídeos no sangue, normalização da pressão arterial e melhorias no metabolismo
diabético. A ingestão da raiz Yacon, devido aos seus compostos, traz muitos benefícios à saúde. Entre eles: (1) atividade prebiótica e
bifidogênica no sistema digestivo, beneficiando também o desenvolvimento da microbiota do cólon, (2) redução da glicemia pela
fermentação de FOS no cólon, (3) diminuição dos níveis de lipídeos pela ativação d
Conclusão: Indubitavelmente, há grande potencial terapêutico nos alimentos nutracêuticos e essas propriedades devem ser melhor
estudadas e elucidadas para um correto aproveitamento de seus possíveis benefícios. A raiz Yacon se mostrou como um excelente
alimento nutracêutico, com efeitos benéficos de grande importância para a saúde. Muitos estudos foram feitos e alguns mecanismos
começaram a ser desvendados. No entanto, ainda não há consenso sobre os detalhes do potencial terapêutico desse alimento. As
principais questões a serem respondidas envolvem as situações especificas em que há benefícios e a quantidade desse alimento que deve
ser ingerida para atingir tal objetivo. Felizmente, estudos recentes começam a entrar em consonância em relação a essas questões,
trazendo otimismo para a consolidação das propriedades benéficas desse alimento.
Palavras-Chave: Yacon, alimentos nutracêuticos, fruto-oligossacarídeo
Colaboradores: Rhenan dos Reis. Joadyson Silva Barbosa. Matheus Papa Vieira
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Simulação Sistêmica do 3G-LTE
Arthur Breciani dos Santos Marques Taveira
Unidade Acadêmica: Departamento de Engenharia Elétrica.
Instituição: UnB
Orientador (a): ANDRE NOLL BARRETO
Introdução:
Metodologia:
Resultados:
Conclusão:
Palavras-Chave:
Colaboradores:
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Desempenho ambiental e o conforto térmico de edificação institucional em Brasília - DF
Arthur dos Reis Morais
Unidade Acadêmica: Direção da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
Instituição: UnB
Orientador (a): CAIO FREDERICO E SILVA
Introdução: A questão energética é tema de grande preocupação em escala global. No âmbito das edificações, políticas públicas de
racionamento energético- como a recente extensão do programa PROCEL para as edificações- explicitam a necessidade de melhoramento
da eficiência energética de edifícios. Em relatório, a Eletrobrás (Eletrobras,2007) dimensionou o consumo de energia nos setores comercial,
habitacional e de edifícios públicos concluindo que o gasto de energia em refrigeração representa até 33% (setor comercial) do total de
consumo. Nessa prerrogativa, a arquitetura possui papel fundamental para melhoramento da eficiência energética. Considerando as
aberturas como elemento de maior contribuição para as transmissões de calor em edifícios, somando cerca de 63% do total de ganho
térmico (Lamberts, 2014), o presente trabalho possui como premissa a análise da aplicação de películas de proteção solar como estratégia
de diminuição de ganhos de calor da envoltória. Existe hoje no mercado ampla gama d
Metodologia: O trabalho foi desenvolvido a partir de tese de pesquisa, referenciando-se em bibliografia referente ao tema proposta. O
delineamento da pesquisa ocorreu a partir de três processos: 1. Revisão de bibliografia para categorização de requisitos de desempenho de
envoltória, 2. Leitura e fichamento técnico de estudos de caso de aplicação de películas 2. Análise de estudos de caso e comparação do
desempenho das películas 3. Formulação de resultados e conclusões.
Resultados: A primeira etapa, buscou estabelecer referencial bibliográfico sobre o tema a fim de contemplar conceitos importantes para o
entendimento do assunto proposto. A etapa foi de suma importância para o direcionamento da pesquisa e melhor entendimento de
requisitos para desempenho da envoltória. Além dessas verificações, foram alçadas características técnicas de películas de proteção solar
com o intuito de verificar a sua eficácia no controle de ganhos térmicos da envoltória.
Conclusão: A análise de estudos de casos verificou exemplares de uso da solução observando a sua eficácia e viabilidade como artifício de
melhoramento de desempenho térmico de edificações. A etapa final de resultados e conclusões visou estabelecer e comparar os dados
obtidos nas etapas anteriores com os objetivos propostos do trabalho, sugerindo propostas de futuros trabalhos. O uso de películas podem
representar uma alternativa de baixo custo para edifícios que pretendem interferir em menor grau em suas fachadas, com a geração de
menos resíduo e com a preservação do aspecto original da arquitetura.
Palavras-Chave: Conforto Térmico, Eficiência Energética, Películas de proteção solar, Envoltória de Edificios.
Colaboradores: Fabíola Cunha (PIBIC)
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Ainda a Ciência Social Americana? A produção acadêmica de Relações Internacionais do UniCEUB
Arthur Gugel Silva
Unidade Acadêmica: Relações Internacionais / Ciências Humanas
Instituição: UniCEUB
Orientador (a): Frederico Seixas Dias
Introdução: A evolução da disciplina de Relações Internacionais gera debates acerca de seu desenvolvimento. A disciplina é muitas vezes
considerada demasiadamente estadunidense, dando pouca ênfase para a análise de facto internacional. É apresentada uma breve
perspectiva da gênese das Relações Internacionais como disciplina do conhecimento nesse enfoque, utilizando do embasamento teórico
acerca da internacionalização da disciplina para análise das monografias concluídas no curso de Relações Internacionais do UniCEUB.
Metodologia: As monografias concluídas no curso de Relações Internacionais do UniCEUB são submetidas a uma categorização baseada no
projeto TRIP, para que se identifique sexo do autor, paradigmas utilizados para análise, tema principal abordado e ator mais relevante para
análise. Utiliza-se a categorização para definir se existe disparidade entre a produção local e o padrão de dominação global estadunidense.
Os dados recolhidos são apresentados em formato quantitativo seguido de análise qualitativa sobre o tema.
Resultados: As 465 monografias analisadas mostram que a maioria dos autores é do sexo feminino. O paradigma Liberal é o mais utilizado
para análises, seguido de análises não-paradigmáticas. Observa-se uma grande diversidade de temas abordados, que em grande parte dos
casos não se encaixa em nenhum dos parâmetros indicados. O tema Economia é o mais presente, seguido de Direitos Humanos. O Estado é
o principal ator da análise da maioria dos trabalhos.
Conclusão: Podem ser observados paralelos entre a discussão global e a produção do UniCEUB. A grande quantidade de monografias
utilizando análises não-paradigmáticas condiz em parte com os achados do projeto TRIP. Segundo a proposta de internacionalização da
disciplina proposta, podemos identificar a produção acadêmica do UniCEUB como primariamente voltada aos temas relacionados a
Economia, de cunho majoritariamente Liberal. É deduzido que a prevalência desses temas se dá por conta da demanda no mercado de
trabalho.
Palavras-Chave: UniCEUB, TRIP, História da Disciplina de Relações Internacionais, Internacionalização da Disciplina
Colaboradores: Arthur Gugel Silva e Frederico Seixas Dias
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Avaliação da aprendizagem da natação pela utilização combinada de diferentes estratégias de ensino:
relato da experiência com crianças autistas
Arthur Sales Vasconcelos
Unidade Acadêmica: Faculdade de Educação Física
Instituição: UnB
Orientador (a): ALEXANDRE LUIZ GONCALVES DE REZENDE
Introdução: O ensino da natação para pessoas com paralisia cerebral tem como diretriz central a promoção do desenvolvimento humano.
Pretende-se, a partir de experiências pedagógicas bem sucedidas, exemplificar o processo de construção de adequações educacionais de
pequeno porte, ou seja, adequações que podem ser promovidas pelo professor, pois se referem a ajustes do fazer pedagógico em cada
uma das turmas sob sua responsabilidade. Muito mais do que apresentar recomendações, o objetivo é fornecer subsídios que estimulem
uma prática docente comprometida com a realização de adequações educacionais em qualquer uma das fases do processo educativo: na
definição dos objetivos, na seleção das atividades, na temporalidade da ação educativa, na avaliação da aprendizagem. O processo de
construção das adequações educacionais assemelha-se a uma experimentação, que compreende as fases de: avaliação diagnóstica, seleção
de atividades, organização do processo educativo, avaliação crítica de todo o processo.
Metodologia: Estudo descritivo que avalia a construção de adequações educacionais no ensino da natação para um pré-adolescente, do
sexo masculino, de 10 anos de idade, com paralisia cerebral, do tipo espástico, que afeta todos os membros corporais (tetraparético),
selecionado dentre os participantes do Projeto de Extensão da UnB denominado: Grupo de Estudo da Natação Especial. A ação educativa
inicia com uma avalição diagnóstica das funcionalidades do aprendiz por meio: do CheckList da CIF/OMS e do quadro das habilidades
natatórias. Os resultados subsidiam a definição dos objetivos de aprendizagem e a seleção de atividades que fornecem estímulos
adequados para o desenvolvimento do aprendiz. Inicia-se pelas atividades tradicionais e, diante das dificuldades, recorre-se a novas
estratégias de ensino. Se após diversas tentativas não se lograr êxito, é possível retomar a discussão sobre os objetivos, para dar início ao
processo com novas metas de aprendizagem.
Resultados: A avaliação dos resultados pode ser dividida em: eficácia e eficiência. A eficácia abrange: (1) as adaptações educacionais: os
exercícios com orientações técnicas foram substituídos por brincadeiras, e, no caso das situações que não ocorrem espontaneamente, o
professor recorreu a uma estratégia de manipulação da postura que deixasse claro para o aluno qual era o movimento a ser realizado, (2) a
comunicação professor-aluno: as atividades eram marcadas por um jogo em que ora o aluno conduzia a atividade, ora o professor era
quem comandava, no início, com predomínio da primeira opção e, progressivamente, um equilíbrio entre as duas. A eficiência mede, no
início e ao final (após 4 meses), se o aluno aprendeu a nadar, por meio: (1) da distância: no início, praticamente zero, no final, nado
utilitário de até 4,5metros, (2) do tempo: não se obteve melhora na eficiência do nado em função das dificuldades de coordenação motora,
(3) do tempo de imersão – no início, 3seg. e, no final, até 8seg..
Conclusão: Para o ensino da natação, foram definidos objetivos relacionados com as seguintes fases: (a) ambientação ao meio líquido, (b)
imersão, (c) flutuação e deslize, (d) estabilização e comando (nado utilitário). As limitações identificadas na linguagem e no movimento não
impediram o aprendizado dos fundamentos básicos da natação. Foram realizadas adaptações educacionais: na definição dos objetivos –
divisão de habilidades gerais em habilidades intermediárias, na seleção das atividades – substituição dos exercícios técnicos padronizados
por atividades lúdicas, na temporalidade da ação educativa – dedicação de um tempo maior para a vivência das atividades de forma a
promover a consolidação da aprendizagem, na avaliação da aprendizagem – a atenção se dirigiu para os novos objetivos intermediários. O
trabalho descreve, portanto, uma experiência com a realização de adequações educacionais que tornaram possível o aprendizado básico
da natação para um pré-adolescente com paralisia cerebral.
Palavras-Chave: nado utilitário, adequações curriculares, Classificação Internacional de Funcionalidade, paralisia cerebral
Colaboradores: José Gustavo Souza Alvarenga.
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Desenvolvimento de no´s de redes de sensores sem fio
Arthur Sandoval Machado
Unidade Acadêmica: Departamento de Engenharia Elétrica.
Instituição: UnB
Orientador (a): JOSÉ EDIL GUIMARÃES DE MEDEIROS
Introdução: monitoramento industrial, automac¸o~es nos meios de locomoc¸a~o, aplicac¸o~es na a´rea da sa´ude e automac¸a~o
residencial. Esses foram alguns exemplos da vasta gama de aplicabilidades desses sensores. Devido a limitac¸a~o de conhecimento, mesmo
orientado, na~o seria possi´vel aplicar uma rede propriamente dita, mas sim o funcionamento apenas de um ou dois sensores. Neste
projeto foram abordados dois to´picos bem pertinentes ao cena´rio atual de inovac¸a~o tecnolo´gica: A automac¸a~o residencial e o
controle ambiental. Foi escrito um co´digo que simula o funcionamento de uma fechadura eletro^nica, e um co´digo que permite, com um
auxi´lio de um sensor adequado ao MSP430, a medic¸a~o da temperatura no ambiente. O desenvolvimento desses co´digos so´ foi possi´vel
grac¸as a alguns pre´-requisitos, como a programac¸a~o em C, bem como um breve, mas vital entendimento de alocac¸a~o de memo´ria,
operac¸o~es lo´gicas, dentre outras habilidades provenientes do curso de Sistemas Digitais 1, disc
Metodologia: Para conduzir este projeto, inicialmente foi feito um estudo teo´rico ba´sico sobre a arquitetura gene´rica de um
microcontrolador, bem como o funcionamento dos seus componentes principais. Para tal fim, foi usada de ini´cio uma abordagem com
exemplos que faziam analogias com o cotidiano fazendo um paralelo com a conversa~o analo´gico/digital. A medida que esse estudo era
conclui´do, o pro´ximo passo seria aplicar a linguagem C no contexto MSP430, ou seja, um tratamento estremamente meticuloso e
especi´fico no qual deveria ser levado em conta o transporte de dados desde a entrada, operac¸o~es lo´gicas feitas pelo MSP430,
armazenamento na memo´ria, ate´ a sai´da final. O tratamento do co´digo a ser escrito, compilado e executado no microcontrolador era
feito no Code Composer Studio.
Resultados: Foram desenvolvidos projetos de uma fechadura digital e de um sensor de temperatura.
Conclusão: Dado todo o exposto no relato´rio, e´ possi´vel dizer que os projetos apresentados e minuciosamente descritos foram um
sucesso, embora estejam diferentes do projeto original, devido a limitac¸o~es dos participantes do mesmo, todas medidas foram aferidas
de forma considerada satisfato´ria de acordo o valor real, e a fechadura implementada foi um sucesso. Visto o amplo contexto de
aplicac¸a~o apresentados para os microcontroladores, e o seu poder, para uma estrutura ta~o simples, aliado a programac¸a~o tambe´m
simples em “C”, os projetos foram executados de forma considerada satisfato´ria.
Palavras-Chave: Microeletrônica, sistemas embarcados, microcontroladores
Colaboradores: .
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Modelagem do Transporte de Solutos em Meios Porosos utilizando Autômatos Celulares
Arthur Schoueri Colaço
Unidade Acadêmica: Departamento de Engenharia Civil e Ambiental
Instituição: UnB
Orientador (a): ANDRE LUÍS BRASIL CAVALCANTE
Introdução: Entender como ocorre o fluxo de água em um ambiente poroso, como o solo, é extremamente importante para a
humanidade, uma vez que este fenômeno está presente no carregamento e descarregamento de aquíferos, na interação do mesmo com
outros corpos de água e na possível contaminação de um corpo de água. Apesar de existirem modelos simplificados para descrever o fluxo
em um ambiente poroso, verifica-se uma falta de precisão ao descrever fenômenos mais complexos que se fundamentam no fluxo em
meio poroso, como o transporte de contaminantes no solo. Este trabalho discute uma nova maneira de descrever a complexidade desses
fenômenos estabelecendo o fluxo de contaminantes no meio poroso em termos de autômatos celulares.
Metodologia: A pesquisa adotou a teoria de autômatos celulares do Wolfram e os seus desdobramentos. No estudo é apresentada uma
nova função denominada iota-delta. A função iota-delta é definida a partir de conceitos de álgebra modular e é capaz de representar todos
os autômatos celulares possíveis. Ao fazer um paralelo entre a função iota-delta e as equações clássicas de fluxo de contaminantes em
meios porosos descritas por meio do método das diferenças finitas, foi possível descrever fisicamente o fluxo de contaminantes em meio
poroso em termos de autômatos celulares.
Resultados: A pesquisa realizada forneceu uma nova interpretação do fluxo de contaminantes em meios porosos. De modo contrário à
maioria da literatura existente sobre esse tema, o fluxo de contaminantes no solo é descrito por uma abordagem inovadora, utilizando-se
autômatos celulares. Ademais, a função iota-delta permitiu uma descrição quantitativa do fenômeno físico estudado. Por fim, foram feitas
simulações do transporte de contaminantes no solo que trouxeram resultados coerentes e a possibilidade de descrever fenômenos físicos
não descritos por formulações tradicionais, tais como, a difusão anômala.
Conclusão: Os resultados obtidos, assim como as ferramentas e a teoria que permitiram alcançar tais resultados , foram bem motivadores.
As simulações de transporte de contaminantes trouxeram interessantes perspectivas do fenômenos físico em domínios complicados e
abrem espaço para o surgimento de pesquisas na área de geotecnia. Já o código implementado para gerar o domínio possui diversas
aplicações que vão além do transporte de contaminantes em meios fractais, tais como aplicações para teoria dos números e outras áreas
da matemática computacional. Além disso, a teoria desenvolvida, apesar de simples conceitualmente, foi capaz de ser eficiente e descrever
de maneira efetiva o fenômeno físico. Portanto, os resultados e desenvolvimentos que foram obtidos por meio da pesquisa foram de
grande proveito científico e ampla aplicação.
Palavras-Chave: Autômatos Celulares, Geometria Fractal, Transporte de Contaminantes, Mathematica, Álgebra Modular, Função Iotadelta.
Colaboradores: Os autores gostariam de agradecer a Universidade de Brasília (UnB), ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq) pelos recursos destinados a esta pesquisa, e ao Wolfram Research: Mathematica, Technical and Scientific Softwares,
em especial, ao Dr. Todd Rowland.
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Avaliação do potencial imunomodulatório de peptídeos do veneno da vespa (família Vespidae) em
macrófagos imortalizados
Arthur Soares de Araujo
Unidade Acadêmica: Departamento de Biologia Celular
Instituição: UnB
Orientador (a): ANAMÉLIA LORENZETTI BOCCA
Introdução: As infecções fúngicas são um problema de saúde pública, pois causam uma alta taxa de mortalidade em pacientes,
principalmente, em estado de imunossupressão. Uma das principais infecções é a criptococose que é causada pelo fungo Cryptococcus
neoformans, o qual infecta de forma oportunista.A utilização de peptídeos isolados é vista como uma forma terapêutica alternativa às
drogas convencionais. Peptídeos extraídos de invertebrados atuam de forma menos tóxica e mais efetiva com microorganismos
multirresistentes, porém pouco se conhece sobre o mecanismo de ação desses peptídeos em relação às células de defesa do organismo de
mamífero. Desta forma, o objetivo deste trabalho é o estudo dos efeitos dos peptídeos isolados da peçonha de vespas e seu papel no
potencial desenvolvimento de novas alternativas terapêuticas através das suas respostas imunomodulatórias.
Metodologia: Para que se pudesse realizar a correta aplicação do teste para a verificação de viabilidade pela dosagem de LDH, foi preciso
primeiramente padronizar concentração mais adequada de células J774. Uma vez feito isso, o LDH foi dosado após 24h do estímulo com o
peptídeo de vespa e o percentual de células vivas foi estimado. Além disso, foram realizados ensaio de atividade hemolítica com células
humanas e de atividade fungicida com o Cryptococcus neoformans, utilizando-se da contagem de CFU em placas com meio SDA. Foi
avaliada a influência do peptídeo Agelaia-MP na produção de mediadores pró e anti-inflamatórias: TNF-a, IL-10 e IL-6 pelo método enzymelinked immunosorbent assay (ELISA). A produção de óxido nítrico foi avaliada através do método de Griess. A capacidade microbicida
indireta do peptídeo foi avaliada através de um ensaio de fagoci-tose com os macrófagos com posterior estímulo pelo peptídeo. A
quantidade de leveduras vivas após 24h de estímulo foi avaliada utilizando XTT.
Resultados: A padronização do protocolo de fagocitose das células J774 estabeleceu como ideal a concentração de 1x104 células por poço,
em uma placa de 96 poços. Nos ensaios de viabilidade com o Agelaia-MP, as células estimuladas como o peptídeo só permaneceram com
alta taxa de viabilidade e baixos percentuais de hemólise em concen-trações abaixo de 12,5 µM. Nessa concentração, esse peptídeo
apresentou boa capacidade no controle do crescimento do C. neoformans apenas em 24h de cultura. Esse efeito foi revertido nas demais
24h de estímulo, mostrando uma retomada do crescimento das leveduras em 48h de cultura.
Conclusão: Além da padronização de protocolos, alguns resultados importantes foram observados: o peptídeos Agelaia-MP possui alta
capacidade hemolítica e citotóxica para as células testadas. É conhecida a capacidade de alguns peptídeos catiônicos, como o Agelaia-MP,
de estimular células do sistema imunológico a produzir mediadores inflamatórios, mesmo em baixas con-centrações. Assim, é possível que
o peptídeo exerça efeitos na ativação células nas concen-trações que não causam alta toxicidade, modulando o perfil de citocinas
produzidas pelas J774 e possuindo atividade fungicida indireta. O efeito tóxico do peptídeo encontrado para os macrófagos não foi
observado em C. neofor-mans. Apenas altas concentrações puderam inibir o crescimento do fungo após 48h, indican-do que esse peptídeo
possivelmente apenas possui atividade fungistática, nas primeiras 24h. Os dados aqui observados abre nossas perspectivas para que o
peptídio possa ser utilizado na modulação da resposta imunológica do hospedeiro.
Palavras-Chave: Criptococose, Peçonha, Peptídeos antimicrobianos, Macrófagos
Colaboradores: Karina Smidt Simon, Pedro Henrique da Silva Costa, Márcia Renata Mortari
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Produção de um Hidrogel Superabsorventes a partir do Tingui
Arthur Vinicius de Oliveira
Unidade Acadêmica: Instituto de Química
Instituição: UnB
Orientador (a): SARAH SILVA BRUM
Introdução: Hidrogéis superabsorventes, também chamados de hidroretentores, são polímeros que tem a capacidade de absorver em sua
estrutura grandes quantidade de água ou fluidos biológicos sem sofrer dissolução de suas cadeias. Devido a estas características, são
utilizados nos mais variados ramos da indústria, desde utilidades domésticas como fraldas, absorventes descartáveis e artefato de
decoração até produtos de uso médico e farmacêutico como substituição de cartilagens e cápsulas de liberação controlada de
medicamentos. Os hidrogéis superabsorventes mais comuns usados no mercado de produtos descartáveis são produzidos a partir de
recursos de petróleo e a sua utilização e consequente acúmulo como resíduo sólido urbano traz impactos ao meio ambiente. Contudo, o
uso de recursos renováveis na produção destes polímeros hidroretentores tem despertado cada vez mais interesse tornou-se o foco das
biorrefinarias, que pode oferecer recursos abundantes e de baixo custo de produção, biocompatibilidade.
Metodologia: Para as análises químicas foi utilizado o material moído que passou pela peneira de 40 mesh e ficou retido na de 60 mesh
(granulometria entre 2,5 e 4,2 mm). Foram quantificados os teores de holocelulose, celulose, lignina, de acordo com os procedimentos
descritos por Browing (1963), Kennedy et al. (1987) e Goldshimid, 1971, respectivamente. O teor de hemicelulose foi obtido pelo método
da diferença. As amostras também foram analisadas quanto aos teores de CHN. O teor de extrativos totais foi determinado conforme a
Norma M 3/89(ABTCP) e o teor de cinzas conforme a Norma M 11/77 (ABTCP). Os teores dos macro e micronutrientes foram determinados
por espectroscopia de absorção atômica, descrito por MALAVOLTA et al. (1989). O hidrogel foi isolado da planta através de métodos
oxidativos e avaliado seu grau de pureza e características físico-químicas. O hidrogel foi analisado pela capacidade hidrofílica com grau de
intumescimento e microscopia eletrônica de varredura.
Resultados: O Material in natura apresentou um teor de holocelulose de 50,1%, sendo. 28,84% de celulose e 20,16% de hemicelulose.,
24,48% de lignina 10,23 % de umidade, 31,17 % de cinzas e 4,82% de cinzas. Os macro e micronutrientes presente também foram
determinado utilizando espectroscopia de absorção atômica encontrando os seguintes resultados: Fósforo, 182,033 mg/kg, Boro, 10,45
mg/kg, Cobre, 3,15 mg/kg, Manganês, 114,366 mg/kg, Zinco, 1,708 mg/kg, Ferro, 24,891 mg/kg, Alumínio, 15,691 mg/kg, Cromo, 12,425
mg/kg, Chumbo, 6,125 mg/kg, Níquel, 7,65 mg/kg, Cobalto, 0,3 mg/kg e Bário 1,075 mg/kg. A quantificação de metais é de grande
importância para se determinar a pureza do hidrogel resultante, pois, a grande incidência de metais tóxicos e/ou bioacumulativos como Cr.
Para verificar o potencial do material como absorvente de água foram feitos testes de intumescimento. O intumescimento máximo do
material in natura em água destilada a temperatura ambiente se dá nas primeiras duas horas de imersão
Conclusão: O método de purificação do material in natura para obtenção do Hidrogel purificado se mostrou muito eficiente,
transformando-o em um gel homogêneo, inodoro e translúcido após intumescido. A diminuição no grau de intumescimento entre o
material in natura e o hidrogel purificado se deve pelo método oxidativo não retirar apenas lignina, mas também parte dos constituintes
que compõe o hidrogel. Portanto, um estudo sobre a produção de hidrogéis superabsorventes a partir do Tingui é de extrema importância
pois, além da produção de um material biodegradável e de baixo custo, o Tingui é um fruto do Cerrado e uma espécie pouco explorada
cientificamente. O Hidrogel obtido deste fruto apresenta ainda muitas possiblidades de aplicações.
Palavras-Chave:
Colaboradores: Ana Caroline Vieira Martins
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Criatividade e Desenvolvimento no Olhar de Celso Furtado sobre a Cultura
Artur Andre Lins
Unidade Acadêmica: Instituto de Ciências Sociais
Instituição: UnB
Orientador (a): EDSON SILVA DE FARIAS
Introdução: A construção de um problema de pesquisa demanda um tempo de preparação. O objetivo desse trabalho é aproveitar esse
tempo para mapear as condições sociológicas e conceituais do surgimento de um debate contemporâneo, qual seja, as dinâmicas do
capitalismo cultural no contexto da modernidade-mundo. A pergunta que orienta a presente pesquisa é a seguinte: quais as consequências
práticas do processo de assimilação dos discursos culturalistas no âmbito das instituições gerenciadoras do Capital e do Estado, quer dizer,
no controle das empresas capitalistas e da administração político-estatal? Para levar a cabo a elaboração dessa pesquisa foi necessário me
situar no ponto de tensão expresso pela composição entre o local e o global, isto ao perceber que o próprio tema escolhido é o resultado
da constituição geopolítica da globalidade. É necessário compreender a execução dessa pesquisa desde um ponto de vista exploratório,
isto é, o objetivo principal desse texto não é senão o próprio exercício
Metodologia: A confecção dessa pesquisa partiu da leitura de um conjunto de textos pré-selecionados. Em busca de dar conta do
problema acerca das dinâmicas do capitalismo cultural no âmbito da modernidade-mundo, alguns autores foram escolhidos para aventar a
exposição pretendida. Celso Furtado, Nestor Garcia Canclini e David Harvey compuseram o conjunto de autores mais lidos e trabalhados no
decorrer dessa pesquisa exploratória. A subdivisão da temática central em três outros assuntos interligados é expressiva da metodologia
assumida. O método, aqui, precisa ser entendimento como forma de exposição do conteúdo manuseado. Se por um lado se diz que há um
eixo, um núcleo, um tema central dessa pesquisa, as ramificações constituintes desse eixo precisam ser evidenciadas metodicamente. A
primeira parte se trata de situar um debate teórico mais abrangente com implicações teóricas mais universais. Ao tratar de modernidade,
modernismo e modernização, o que está em jogo é a compreensão dos processos históri
Resultados: A presente pesquisa almeja como resultado a elaboração de um texto preenchido por conteúdos de reflexão sociológica. O
objetivo dessa pesquisa é explorar um problema na dimensão de seus contornos, quer dizer, a busca pela extensão dos limites e alcances
de um assunto. É claro que não se trata de esgotar um tema, mas, antes, propor um sobrevoo capaz de apontar direções para uma futura
agenda de pesquisa. Talvez um aspecto dessa abordagem seja a falta de aprofundamento empírico, quer dizer, um objeto devidamente
localizável. A minha proposta é a elaboração de uma narrativa sobre um problema que considero contemporâneo: as dinâmicas do
capitalismo cultural no âmbito da modernidade-mundo. Para realizar essa ambição, busquei me situar em um conjunto de debates teóricos
importantes como, por exemplo, a tensão posta pela tríade “modernidade-modernismo-modernização”, bem como pelas díades “localglobal”, “identidade-diversidade”, “cultura-desenvolvimento”. A busca pela compreensão da emergênci
Conclusão: A execução dessa pesquisa se dá pela subdivisão do texto final em três partes metodologicamente articuladas. A primeira:
Modernismos e Modernização. Inicialmente, a partir das elaborações do sociólogo argentino Nestor Garcia Canclini, pretendo
compreender a problemática conceitual a partir de uma tríade, qual seja: modernidade, modernismo e modernização. A segunda:
Globalização e Capitalismo Cultural-Cognitivo. Nesta segunda parte penso em abordar, a partir das considerações de David Harvey e Gilles
Lipovetsky, as circunstâncias sociais e históricas da passagem do modelo de produção fordista para o regime de acumulação flexível,
processo este que no decorrer dos anos após 1970 se intensificou justamente em um momento de ascensão do modelo de governança
neoliberal calcado na flexibilização das leis trabalhistas e no investimento massivo nas políticas de promoção da criatividade e de formação
de capacidades técnicas. Nesse sentido, uma breve investigação do conceito de capital humano ser
Palavras-Chave: Celso Furtado, Desenvolvimento, Cultura, Criatividade, Capitalismo Cultural.
Colaboradores: Membros do grupo de estudos de sociologia da cultura, do Grupo de Pesquisa Cultura, Memória e Desenvolvimento
(CMD), do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade de Brasília.
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Sistema pick-and-place usando robô manipulador
Artur Borges Pio
Unidade Acadêmica: Departamento de Engenharia Elétrica.
Instituição: UnB
Orientador (a): GEOVANY ARAUJO BORGES
Introdução: Uma das tarefas mais cruciais e recorrentes de robôs do tipo manipulador é a de pick-and-place, que consiste basicamente no
objetivo de o robô apanhar um certo objeto em um determinado local do espaço à sua volta, e posicioná-lo em um outro local especifico.
Tal tarefa é usualmente acompanhada por outras subtarefas como, por exemplo, a detecção e localização do objeto-alvo, o planejamento
da rota a ser percorrida para se alcançar o objeto-alvo, a captura do objeto pelo robô e o planejamento da rota para posicionamento final
do objeto, sempre buscando evitar colisões indesejadas com objetos e superfícies durante essa movimentação. No presente trabalho,
focamos em uma dessas subtarefas, a detecção e localização do objeto-alvo. Para tal feito, tentaremos aplicar uma nova técnica que visa
extender o algoritmo HOG para dar suporte à informação de Profundidade oriunda de um sensor Kinect, dessa forma, esperamos obter
melhores resultados na identificação e detecção de objetos.
Metodologia: Podemos dividir o presente trabalho em três etapas distintas. A primeira etapa, foi a elaboração de um código em C++,
utilizando recursos da biblioteca de visão computacional OpenCV e recursos da biblioteca OpenNI, que permite a captura e visualização em
alta qualidade dos dados oriundos do Kinect, que fosse capaz de capturar de uma cena vista pelo kinect, tanto a imagem RGB proveniente
da câmera do sensor, quanto o mapa de profundidade (depth map) da mesma cena. A segunda etapa, foi a alteração no algoritmo HOG
(Histogram of Oriented Gradients) a fim de extender sua aplicabilidade e dar suporte para a informação de profundidade. As alterações
foram feitas de acordo com as ideias apresentadas no artigo People Detection in RGB-D Data. Por fim, a ultima etapa consistiu na criação
de um código que aplicasse o novo algoritmo HOG proposto na informação RGB-D capturada com o Kinect, a fim de se conseguir identificar
um objeto conhecido na cena.
Resultados: Como resultados para o presente experimento, obtivemos a correta captura das imagens RGB e o mapa de profundidade,
todos referentes a uma mesma cena e adiquiridos com o mesmo sensor Kinect de um ambiente controlado, onde era possível visualizar o
objeto alvo a ser identificado. Na próxima etapa do experimento, na qual submetemos esses dados RGB-D capturados na etapa anterior ao
código que aplica o algoritmo HOG modificado, alteramos a imagem capturada para que ela apresentasse destacada a região em que se
encontra o objeto detectado. Os resultados foram bastante satisfatórios para o que diz respeito ao escopo do nível do experimento. Foi
possível verificar que o objeto alvo foi devidamente identificado e destacado na imagem. Mas ainda percebemos a necessidade de
melhorias futuras, principalmente no que diz respeito da otimização do desempenho de execução do código, para que aplicações Real
Time possam ser mais facilmente realizadas.
Conclusão: Ao final do experimento, somos capazes de verificar a eficácia da utilização do algoritmo HOG modificado na detecção do
objeto alvo escolhido com o auxílio do sensor Kinect. Como já foi apresentado, aplicações de pick and place vem acompanhadas da
identificação e localização do objeto alvo, tal tarefa pode ser muito bem realizada com tecnicas de visão computacional, como a do
presente trabalho. Além disso, podemos extender a utilização dos resultados aqui obtidos para outras aplicações que vão além do pick and
place. Uma vez tendo detectado o objeto e de posse dos seus dados RGB-D somos capazes de obter uma transformação da posição do
mesmo em relação ao kinect. Desse modo conseguimos desenvolver aplicações de rastreamento, não só 2D, mas sim 3D do objeto alvo.
Claro, além da possibilidade de aplicarmos nosso algoritmo para a detecção de objetos, o mesmo pode vir a ser aplicado na detecção de
pessoas, o que tem uma utilidade imensa para sistemas de detecção de pedestres, por exemplo.
Palavras-Chave: Pick and Place, HOG, Kinect, Depth Map, Object Detection
Colaboradores: George Brindeiro
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A CRIAÇÃO DE UMA LINGUAGEM EXPRESSIVA NA DANÇA QUE PERPASSA OS LIMITES DA FLEXIBILIDADE
Artur Brauna de Moura
Unidade Acadêmica: Departamento de Artes Cênicas
Instituição: UnB
Orientador (a): FABIANA MARRONI DELLA GIUSTINA
Introdução: O mote do trabalho desenvolvido na pesquisa partiu das minhas inquietações como um sujeito que cercado de pensamentos
inflexíveis relacionados ao meio da dança, decide usar as limitações do seu próprio corpo para a criação de uma linguagem expressiva de
movimentação. O objetivo da pesquisa é o de investigar possibilidades de se desenvolver um vocabulário de movimento individual e
expressivo e de entender as relações de “in-flexibilidade” que podem permear o contexto da dança. Considerando sempre que essa
relação não está somente ligada a questão física, mas também sensível e expressiva.
Metodologia: A metodologia se desenvolveu visando associar sempre prática e teoria e para tanto as descobertas e aprendizagens,
relacionadas ao estudo do movimento, vividas pelo pesquisador se fundiam, para melhor fruição aos conteúdos teóricos. Foram feitas
análises das experiências vividas na sala de aula de balé ou em processos que tinham como mote de investigação o estudo do movimento e
sua linguagem (disciplinas do Departamento de Artes Cênicas da Unb, laboratórios individuais em sala de ensaio e no ambiente
cotidiano)assim como uma análise vídeográfica de composições do bailarino e coreógrafo Bob Fosse que auxiliaram na associação do
conteúdo analisado com o material gerado pelo pesquisador. Além das composições de partituras corporais foi feito também como recurso
metodológico a aplicação das mesmas em outros corpos, estabelecendo um processo de ensino/aprendizagem.
Resultados: A partir das experimentações de jogos de improviso foi possível descobrir potencialidades desse corpo que a priori se
considerava in-flexível, demonstrando que a relação com a inflexibilidade física poderia ser tratada como uma condição e não
necessariamente uma limitação. A criação da coreografia “Oito Oitavas de EsTaLoS ChATos” evidenciou a possibilidade de se usar um corpo
com consciência dessas condições para o desenvolvimento de uma linguagem expressiva, tendo como estimulo para a pesquisa das
movimentações o universo sonoro. E o procedimento de coreografar pessoas com o uso de movimentações específicas de um processo
criativo individual, demonstrou para o pesquisador, as dificuldades de se propor uma abordagem democrática no contexto da dança.
Conclusão: Foi possível perceber que a questão da falta de flexibilidade física pode sim gerar limitação ao individuo que dança se esse
individuo adota para si a ideia de que essa inflexibilidade é uma limitação. Considerar a falta de flexibilidade física como uma condição para
o ato de dançar é uma forma de trabalhar com a mesma questão olhando por um outro angulo, que não te impede de possuir o impulso
criativo que será fonte motriz para o desenvolvimento de uma linguagem expressiva. Esse tipo de trabalho pode ser comparado a
metodologia de qualquer tipo de jogo que se calca no uso de condições/regras que não impossibilitam os jogadores de possuírem , dentro
de uma estrutura formatada, liberdade na criação individual.
Palavras-Chave: (In)Flexibilidade, Bricolage, Condição, Regras de Jogo ,Composição coreográfica
Colaboradores: Gostaria de agradecer primeiramente a Atmos Cia. de Dança pelo espaço cedido para o desenvolvimento do processo
coreográfico. Em especial aos seus diretores, Janson Damasceno e Scheyla Silva. Agradeço também aos bailarinos Caio Alves e Danilo de
Souza, por se disporem a aceitar serem coreografados.
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Influência de drogas antimaláricas sobre a fagocitose de eritrócitos parasitados por Plasmodium
falciparum e expressão de corpúsculos lipídicos por fagócitos
Artur Burle Gonçalves
Unidade Acadêmica: Faculdade de Medicina
Instituição: UnB
Orientador (a): MARIA IMACULADA MUNIZ BARBOZA JUNQUEIRA
Introdução: A malária persiste como uma das mais importantes causas de morbidade e mortalidade nas regiões tropicais do mundo, com
uma estimativa atual de cerca de 2,4 bilhões de pessoas expostas ao risco de infecção pelo Plasmodium falciparum. Essa prevalência
resulta em um elevado índice de mortalidade para a doença, estimado em 600.000 mortos só no ano de 2013. As principais drogas para o
tratamento da parasita atualmente disponíveis são o artemeter, lumefantrina e mefloquina. Compreender de forma clara a fisiopatogenia
da doença e aprimorar a sua terapia são passos imprescindíveis para o efetivo controle da malária. Estudos vêm apontando que as drogas
antiplasmodiais, além da sua ação antiparasitária, apresentam também uma ação imunomoduladora. Assim, o objetivo do atual estudo foi
avaliar a influência do artemeter, da lumefantrina e da mefloquina na fagocitose de eritrócitos parasitados pelo P. falciparum e na
expressão de corpúsculos lipídicos estimulados pelo parasito.
Metodologia: Foram estuados indivíduos saudáveis, entre 18 e 50 anos que aceitaram voluntariamente participar do projeto. As células
mononucleares foram separadas em Percoll e os monócitos aderidos a lamínula em placa de 24 poços foram incubados ou não
isoladamente com concentrações farmacológicas de cada droga em estudo e posteriormente, foram incubados com 1 milhão de eritrócitos
parasitados pelo P. falciparum por 30 min para processar-se a fagocitose. Os poços foram lavados em salina tamponada com fosfato e as
preparações coradas com Giemsa. O índice fagocitário foi quantificado pela multiplicação da média de eritrócitos parasitados por monócito
pela proporção de monócitos envolvidos na fagocitose em microscópio ótico, com aumento de 1000X. Para a avaliação dos corpúsculos
lipídicos, os monócitos foram corados com óleo vermelho O, e foram quantificados ao microscópio ótico. A comparação entre os grupos foi
feita pelo teste t ou de Mann-Whitney segundo a normalidade das amostras.
Resultados: O artemeter, a lumefantrina e a mefloquina diminuíram a expressão dos corpúsculos lipídicos quando estimulados pelos
eritrócitos parasitados pela P. falciparum pelos receptores para padrões moleculares de patógenos (p<0,05). Observamos resultado oposto
para a lumefantrina e para a mefloquina quando os monócitos foram estimulados pelos receptores para complemento (p<0,05). O
tratamento com artemeter determinou diminuição do índice fagocitário quando os eritrócitos parasitados pelo P. falciparum foram
fagocitados pelos receptores para componentes do complemento (7,6x 5,2) (p= 0,02). Essa depressão ocorreu principalmente pela
diminuição da fagocitose das formas em hemozoína (p=0,036). A lumefantrina também reduziu o índice fagocitário dos monócitos, quando
a fagocitose foi avaliada pelos receptores para padrões moleculares de patógenos, que ocorreu pela menor fagocitose das formas em
esquizonte (p<0,05). A mefloquina não modificou significantemente a capacidade fagocitária dos monócitos.
Conclusão: As três drogas modificaram as funções do sistema imunitário. A menor expressão de corpúsculos lipídicos (CL) quando o
estímulo ocorreu pelos receptores para padrões moleculares de patógenos, mas o aumento quando os monócitos foram estimulados pelos
eritrócitos parasitados pelo P. falciparum pelos receptores para complemento, indicam que biogênese dos corpúsculos lipídicos foi
dependente do receptor pelo qual o monócito foi estimulado. A modulação negativa da fagocitose e da expressão de CL pelo artemeter
pode ser um fator de proteção nos casos de malária grave, cuja fisiopatogenia envolve uma exacerbação do sistema imune. Isto contribui
para a eficácia do artemeter no tratamento da malária. As três drogas modulam as respostas dos monócitos aos eritrócitos parasitados
pelo P. falciparum em aspectos fundamentais relacionados com a defesa inata. Mostrando que sua ação não depende só de sua atividade
antiparasitária, mas também da modulação dos mecanismos de defesa inato contra o parasito.
Palavras-Chave: malária, artemeter, lumefantrina, mefloquina, fagocitose, corpúsculos lipídicos, Plasmodium falciparum
Colaboradores: Daniela Pinheiro Martins de Souza, Shirley Claudino Couto Pereira, Mariângela Souza de Oliveira, Walace Santos
Cavalcante, Tatiana Karla Borges
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Liberdade e Segurança: Uma análise do exercício do Poder Estatal na sociedade brasileira.
Artur Cardoso Carvalho Santana
Unidade Acadêmica: Faculdade de Direito
Instituição: UnB
Orientador (a): JORGE OCTAVIO LAVOCAT GALVAO
Introdução: A temática da segurança sempre foi de extrema relevância para o meio social. Tradicionalmente, uma das questões
fundamentais do constitucionalismo é o controle do poder estatal e um equilíbrio entre as exigências de segurança e a liberdade dos
indivíduos. Atualmente, tal tensão mostra-se mais acentuada no cenário político-jurídico brasileiro. Isso se deve, em grande medida, à
midiatização tanto da corrupção quanto da criminalidade em geral, fato este que gera uma constante sensação de insegurança no cidadão.
É nesse cenário que surgem as grandes operações policiais altamente noticiadas, propostas legislativas de maior endurecimento na
persecução criminal e uma atuação violadora de direitos fundamentais por parte das instituições estatais. Assim, o escopo do presente
trabalho reveste-se de extrema pertinência em relação ao momento político vivenciado pela sociedade brasileira.
Metodologia: Basicamente, as características do presente trabalho exigiram a utilização dos seguintes métodos de pesquisa: histórica,
bibliográfica, jurisprudencial e legislativa. Ressalte-se que o foco da pesquisa não é a abordagem de casos judiciais individualizados, mas
sim a análise conjunta de diversos contextos fáticos relacionados à problemática da segurança, como, por exemplo, o tema das prisões
preventivas e do combate à corrupção.
Resultados: A presente pesquisa constatou que a prática institucional brasileira, seja judicial ou policial, ainda é marcada por uma intensa
flexibilização de direitos fundamentais em nome de uma suposta segurança pública. Diversos são os casos em que tal flexibilização ocorre,
valendo frisar, em especial, os casos criminais de grande repercussão nacional, como, por exemplo, o Mensalão e a Operação Lava Jato.
Como bem visto, o papel da mídia é fundamental para que garantias do indivíduo sejam postas de lado em face de uma errônea concepção
de direito coletivo à segurança. Há, na verdade, um aumento do poder punitivo do Estado, o que não gera, necessariamente, uma melhora
nos índices de segurança pública e corrupção.
Conclusão: A discussão realizada no presente trabalho girou em torno de três tópicos: (a) o autoritarismo como produto social, (b) os
conflitos entre direitos fundamentais e a problemática da segurança, e, por fim, (c) a utilização de casos concretos, não necessariamente
processos judiciais específicos, para ilustrar a atuação estatal violadora de garantias fundamentais. Os conflitos abordados pelo presente
trabalho acabam por evidenciar, de maneira crítica, o papel das instituições estatais no incremento de seus próprios poderes, hipertrofia
esta que é fundamentada como uma resposta politicamente legitimadora frente aos anseios sociais.
Palavras-Chave: DIREITOS FUNDAMENTAIS, SEGURANÇA, LIBERDADE, MÍDIA, PODER JUDICIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO, POLÍCIA,
AUTORITARISMO, DIREITO CONSTITUCIONAL
Colaboradores: Jorge Galvão
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Separação de Poderes e Constitucionalismo: Uma análise da Proposta de Emenda à Constituição no 33.
Artur Cardoso Carvalho Santana
Unidade Acadêmica: Faculdade de Direito
Instituição: UnB
Orientador (a): JULIANO ZAIDEN BENVINDO
Introdução: Após a promulgação da atual Constituição Federal, poucas Propostas de Emenda à Constituição parecem ter despertado tanta
atenção quanto a PEC 33/2011, de autoria do então deputado Nazareno Fonteles. Em síntese, a citada proposta tinha como objetivo
alterar a quantidade mínima de votos de membros de tribunais para declaração de inconstitucionalidade de leis, condicionar o efeito
vinculante de súmulas aprovadas pelo Supremo Tribunal Federal à aprovação pelo Poder Legislativo e submeter ao Congresso Nacional a
decisão final sobre a inconstitucionalidade de Emendas à Constituição. Percebe-se, então, que tal proposta surge como uma reação à
recente hipertrofia do Poder Judiciário. A presente proposta, ao possibilitar a interferência do Poder Legislativo nas decisões judiciais que
declarem a inconstitucionalidade de Emendas à Constituição, bem como ao condicionar o efeito vinculante de súmulas aprovadas pelo
Supremo Tribunal Federal, alterará de maneira drástica as relações entre os Podere
Metodologia: Em virtude das características definidoras do presente trabalho, a metodologia de pesquisa utilizada foi basicamente a
bibliográfica e jurisprudencial. Nesse sentido, a análise de julgados se deu de forma qualitativa, na qual foram priorizados casos
emblemáticos que abordaram a temática da separação dos poderes no Brasil. Ademais, a pesquisa bibliográfica teve como foco a produção
nacional e norte-americana no campo do direito constitucional e ciência política.
Resultados: O presente trabalho constatou que o Supremo Tribunal Federal - STF é avesso à limitação de seus próprios poderes. Há, no
ambiente jurídico pátrio, uma inércia que impede que novos modelos institucionais se instaurem. Parte desse imobilismo é fruto de uma
concepção equivocada de separação dos poderes. Ademais, o STF, constantemente, toma decisões que aumentam suas próprias
atribuições, em detrimento do Legislativo e do Executivo. Há, portanto, uma constante reafirmação dos poderes do Judiciário. Enquanto,
por outro lado, a reação do Legislativo, por meio da PEC 33/2011, é taxada de inconstitucional e contrária ao princípio da separação dos
poderes.
Conclusão: Procuramos discutir a relação, por muitas vezes conflituosa, entre Judiciário e Legislativo em um ambiente democrático.
Percebe-se, recentemente, uma espécie de “hipertrofia” do Poder Judiciário, o qual passa a ser o protagonista em questões controvertidas
de direito constitucional. No entanto, não há nenhuma exigência natural que condicione a “palavra final” acerca do significado das
disposições constitucionais à atuação dos Tribunais. Assim, o presente trabalho acaba por evidenciar as incongruências teóricas na prática
institucional, bem como o consequente reflexo de tal atitude na democracia Brasileira.
Palavras-Chave: SEPARAÇÃO DOS PODERES – DIREITO CONSTITUCIONAL – PODER LEGISLATIVO – PODER JUDICIÁRIO – SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL – EMENDA À CONSTITUIÇÃO – CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE
Colaboradores: Juliano Zaiden Benvindo
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Aproximações entre as fotomontagens de Athos Bulcão e a montagem cinematográfica soviética
Artur Cruvinel de Oliveira
Unidade Acadêmica: Departamento de Artes Visuais
Instituição: UnB
Orientador (a): VERA MARISA PUGLIESE DE CASTRO
Introdução:
Metodologia:
Resultados:
Conclusão:
Palavras-Chave:
Colaboradores:
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Insígnias do projeto moderno: pinturas de Volpi e Athos Bulcão
Artur Cruvinel de Oliveira
Unidade Acadêmica: Instituto de Artes
Instituição: UnB
Orientador (a): MARCELO MARI
Introdução: A partir da década de 40, a abstração geométrica inicia seu caminho na arte brasileira, demonstrando o anseio pelo
pensamento moderno e pela atualização artística. Apesar da forte resistência daqueles que consideravam a arte figurativa mais próxima da
realidade artística brasileira, o Concretismo ganha terreno no país com as formulações de Max Bill, que defendia uma arte afastada de
qualquer conotação lírica ou simbólica. Com raízes na Bauhas, no grupo De Stijl e Cercle et Carré, além do suprematismo e construtivismo
soviéticos, o movimento concreto defendia a autonomia da arte em relação a realidade e ao mundo natural. A arte seria um conjunto de
estruturas, planos e cores que falam por si mesmos.
Metodologia: Estudo de bibliografia sobre a tendência construtiva na arte brasileira com ênfase nos desdobramentos da arte moderna e
contemporânea de Brasília. Nesse sentido, as pinturas de Alfredo Volpi e as obras de Athos Bulcão foram referenciais de emergência das
novas possibilidades na arte.
Resultados: Athos e Volpi foram os principais artistas responsáveis por formar o ideário plástico construtivo das primeiras décadas após a
fundação da cidade de Brasília. A obra destes artistas, assim como a própria cidade e suas formas, se destaca entre as inspirações da
geração de artistas que nela residiam. Logo, pesquisas com formas geométricas estavam, e ainda estão, muitas vezes presentes nos
trabalhos de artistas candangos. Os artistas que permaneceram trabalhando na corrente construtiva mantém a forma como aspecto
fundamental da obra.
Conclusão: Sem esquecer as ideias modernas do Concretismo e do Neoconcretismo, esses artistas se mostram atualizados com as questões
contemporâneas, concebendo uma arte que mantém aspectos locais, mas que passa a apresentar características de uma arte arte
internacional. Apesar do dialogo com o modernismo, esses artistas mantém características particulares, desenvolvendo pesquisas mais
individuais e abarcando temas mais abrangentes.
Palavras-Chave: Alfredo Volpi, Athos Bulcão, tendência construtiva, nova arte contemporânea.
Colaboradores: Artur Cruvinel de Oliveira, Marcelo Mari.
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Interação da proteína vHL (von Hippel Lindau) com proteínas de leveduras
Artur Rego Costa
Unidade Acadêmica: Departamento de Biologia Celular
Instituição: UnB
Orientador (a): ELIDA GERALDA CAMPOS
Introdução: A proteína supressora de tumor von Hippel Lindau(vHL) é responsável pela degradação de uma subunidade do fator de
transcrição induzível por hipóxia (HIF) em situações de normóxia. Essa interação se dá por resíduos de hidroxiprolina na cadeia do HIF1aformados apenas na presença de O2 pela enzima prolil-4-hidroxilase (PHD). Esse sistema controla a expressão de genes relacionados à
adaptação metabólica a hipóxia em células animais, mas não há via de resposta a hipóxia semelhante descrita para a
leveduraSaccahromyces cerevisiae. Porém, em estudos anteriores identificamos uma proteína de levedura capaz de se ligar ao mesmo sítio
de ligação do HIF-1 humano. O estudo de possíveis interações entre proteínas do sistema HIF-vHL-PHD e proteínas deleveduras pode ser
uma forma de identificar rotas de regulação gênica induzida por hipóxia comuns a esses organismos e animais. O objetivo deste trabalho
foiverificar a indução da proteína vHL humana em uma linhagem transformada de S. cerevisiae
Metodologia: Células da linhagem EG103(DBY746, MATa leu2-3,112 his3?1 trp1-289 ura3-52 GAL+) foram transformadas com o plasmídeo
Y1PGK contendo o gene VHL humano marcado com o peptídeo FLAG?produzido anteriormente no nosso laboratório (EG103vHL). Além
disso, foi utilizados dois controles: células selvagens da mesma linhagem (EG103wt) e células transformadas com o plasmídeo Y1PGK vazio
(EG103Y1PGK). As linhagens transformadas foram mantidas por replicação em meio seletivo para o marcador auxotrófico do vetor.
Extratos proteicos totais foram produzidos a partir de células crescidas em normóxia por precipitação com ácido tricloroacético (TCA). Os
extratos foram comparados por eletroforese em gel de poliacrilamida desnaturante e os géis resultantes foram coradas com nitrato de
prata.
Resultados: O protocolo foi bem sucedido, podendo ser possível verificar claramente as bandas proteicas no gel. Não houve diferença
visível no padrão de bandas das amostras de EG103Y1PGKe EG103vHL que indicasse a expressão da proteína vHL na segunda linhagem. No
entanto, pudemos confirmar a expressão conspícua da proteína 3-isopropilmalato desidrogenase (LEU2) utilizada como marcador
auxotrófico comparando os extratos de células transformadas com os de células selvagens.
Conclusão: A falta de uma banda adicional nas amostras deEG103vHL em relação às de EG103Y1PGK indica que essas células não estão
expressando a proteína vHL comoesperado. A possibilidade de degradação por proteólise durante a extração é mínima, pois técnica de
precipitação por TCA desnatura rapidamente todo o conteúdo proteico das células. Há a possibilidade de uma expressão em níveis muito
baixos, no entanto o promotor da proteína fosfogliceratocinase, presente no plasmídeo Y1PGK, é frequentemente utilizado para a
expressão constitutiva em leveduras de proteínas heterólogas, que chegam a compor até 40% do massa proteica total das células. A
utilização de uma técnica de detecção com anticorpo anti-FLAG poderia confirmar entre a ausência ou a expressão em níveis muito baixos
da proteína vHL nas nossas linhagens transformadas. Ainda há a possibilidade de a inserção do gene no vetor realizada anteriormente não
ter sido bem-sucedida, o que requereria uma nova construção do plasmídeo.
Palavras-Chave: Sacharomycescerevisiae, HIF, von HippelLindau, PGK, expressão heteróloga.
Colaboradores: Dr. Túlio Cesar Ferreira
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O efeito retroativo do ENEM no livro didático de inglês do ensino médio
Aryanne de Morais Junqueira
Unidade Acadêmica: Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução
Instituição: UnB
Orientador (a): GLADYS PLENS DE QUEVEDO PEREIRA DE CAMARGO
Introdução: Os livros didáticos são presença frequente nas salas de aula de língua inglesa. Eles exercem mudanças ocorridas no sistema
educacional como um todo. Nesta pesquisa foi analisado o impacto, ou o efeito retroativo, do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio)
nos livros didáticos de lingua inglesa no terceiro ano do Ensino Médio. Considerando-se a crescente importância da língua inglesa na
formação dos alunos e as influências do ENEM no contexto educacional brasileiro, o principal objetivo é apurar quais as consequências que
uma padronização de ensino em todo país está provocando no âmbito escolar, mais precisamente no livro didático.O ENEM começou a ser
utilizado como sistema de avaliação do ensino brasileiro no ano de 1998 como uma ferramenta de análise de qualidade do conteúdo
ministrado nas escolas. Posteriormente, no ano de 2010, foram introduzidas questões de língua estrangeira que, neste caso,são a língua
inglesa e a língua espanhola que são de grande relevância nos dias de hoje.
Metodologia: A pesquisa realizada possui natureza qualitativa de modo a avaliar o impacto sofrido pelos livros didáticos com a
implementação do ENEM. Para tal, foram utilizados para coleta de dados o levantamento bibliográfico e análise documental sobre estudos
sobre impacto ou efeito retroativo em LDs e pesquisas de critérios para a análise do impacto de avaliações em livros didáticos e
desenvolvimento de um conjunto de critérios específicos para a realização desta pesquisa.
Resultados: A compreensão desse fenômeno, que é o efeito retroativo de exames na constituição de materiais didáticos, e a sua
contribuição para o processo de ensino-aprendizagem-avaliação dos alunos do ensino médio. Em consequência, à luz do percurso histórico
identificado, a reflexão do papel social dos LDs no desenvolvimento dos alunos, observou-se que um único exame repercurte de diferentes
maneiras pois o contexto social no qual ele é aplicado varia drasticamente nas diferentes regiões do país. Professores e alunos tem que se
adaptar ao requerido contando com os recursos, materiais didáticos, que lhes ão fornecidos pelas instituições de ensino a fim de atender
aos requisitos estabelecidos pelo exame. Consequentemente, o fato das questões serem feitas em português atenua a dificuldade do
exame, e assim professores tem dificuldades em incentivar o aprendizado, os alunos tem menos interesse e assim observa-se um efeito
retroativo negativo de fato no ensino de língua estrangeira no país.
Conclusão: Fóruns de discussão como o da Associaçao de Linguística aplicada do Brasil (ALAB) levantam temas importantes como qual seria
a validade e a real importância de colocar questões que não na referida língua se as competências não são avaliadas de acordo com o
proposto. Para alguns opinantes, isso reforça a má qualidade do ensino de língua estrangeira no país, para outros, uma oportunidade de
nivelamento e uma maneira de amenizar as discrepâncias na qualidade o ensino. A maneira que os elaboradores do exame encontraram
para tornar mais fácil e acessível a compreensão da prova mostra que o ensino nacional ainda está muito aquém do que se espera no
âmbito da línguas estrangeiras. O fato de tirar do aluno a responsabilidade de entender o que está sendo solicitado em outro idioma faz
com que o nível requerido pelo exame diminua. A presente pesquisa reforça o que já se esperava quanto à aplicabilidade dos livros
didáticos: professores e alunos tem que se adaptar aos requisitos da prova do ENE
Palavras-Chave: Impacto, Língua inglesa, Livros didáticos, Exames de alta relevância, ENEM.
Colaboradores: Não se aplica.
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Introdução à Simulação Numérica de Escoamentos de Fluidos Magnéticos
Ataias Pereira Reis
Unidade Acadêmica: Departamento de Matemática.
Instituição: UnB
Orientador (a): YURI DUMARESQ SOBRAL
Introdução: Neste trabalho, realiza-se um estudo numérico do escoamento de um fluido magnético numa cavidade retangular sob a
influência de um campo magnético externo. A cavidade é tal que uma de suas paredes se move com uma velocidade imposta, induzindo
um escoamento interno do fluido. O fluido é considerado incompreensível, magnético e não condutor, de forma que o escoamento é
governado pelas equações ferrohidrodinâmica. Estas equações são apresentadas e os parâmetros físicos adimensionais relevantes são
obtidos. O fluido magnético pode ser modelado tanto como um fluido simétrico como assimétrico, para o qual é necessário propor uma
equação constitutiva para sua magnetizaçãoo. Essa equação constitutiva assume que o momento de dipolo é fixo na partícula, já que
t_neel >> t_flow (velocidade angular intrínseca é nula). Uma equação definitiva para a evolução da magnetização é um problema em
aberto ainda, de forma que algumas equações disponíveis na literatura são investigadas neste trabalho.
Metodologia: As equações governantes são discretizadas utilizando-se um esquema de segunda ordem de diferenças finitas e são
resolvidas por um método de projeção adaptado para levar em consideração as equações acopladas da hidrodinâmica e magnetostática. O
método computacional leva em consideração as condições de contorno da magnetostática e, a cada passo de tempo, o campo magnético
local é calculado e utilizado para a determinação da magnetização local. Os sistemas lineares resultantes das equações discretizadas são
resolvidos por uma decomposição de Choleski.
Resultados: Um estudo detalhado da evolução do escoamento ao regime permanente é realizado, bem como a influência dos parâmetros
geométricos, hidrodinâmicos e magnéticos, tanto na evolução como no próprio regime permanente. Observou-se que o escoamento em si,
bem com quantidades calculadas a partir dele, são bastante influenciadas pela escolha de equação de evolução de magnetização,
principalmente para escoamentos de fluidos magnéticos assimétricos. As bifurcações das linhas de corrente em função dos parâmetros do
sistema também ocorrem de maneira diferente, indicando a importante influência dos efeitos magnéticos no escoamento.
Conclusão: Os resultados obtidos indicam que ainda há muito a compreender sobre a evolução da magnetização de fluidos magnéticos
assimétricos em escoamento. Foram caracterizados diversos regimes de escoamentos calculados a partir de diferentes equações de
evolução de magnetização, de forma a gerar informações importantes que podem guiar a realização de experimentos para elucidar esta
questão.
Palavras-Chave: Ferrohidrodinâmica, Fluidos Magnéticos, Magnetização, Dinâmica de Fluidos, Diferenças Finitas
Colaboradores: Camila Viera de Oliveira, Francisco Ricardo da Cunha

215

Vol. 1

Efeito do Sistemas Core-Shell na Luminescência de Nanocristais Baseados em Fluoretos Dopados com
Íons de Terras Raras.
Atila Albuquerque Costa de Melo
Unidade Acadêmica: Instituto de Química
Instituição: UnB
Orientador (a): MARCELO OLIVEIRA RODRIGUES
Introdução: anopartículas revestidas do sistema core-shell tem atraído grande atenção nos últimos anos para aplicações biomédicas1-3,
devido suas diversas composições químicas na realização de diversas multi
funcionalidades. A terapia fotodinâmica está emergindo
como uma nova opção para o tratamento de câncer. Ela utiliza fotossensibilizadores no qual elétrons podem ser excitados para um nível
de mais alta energia sobre radiação de luz eletromagnética4,5. Esses são as três maiores limitações no uso tradicional de terapia
fotodinâmica que utiliza luz no UV- visível para iluminação: (I) um tratamento limitado devido a profundidade de penetração do tecido pela
luz UV- visível, (II) o não especifico dano tecidual pela luz exposta ao fotossensibilizador, e (III) os danos de tecidos normais pela luz UV[6].
O avanço nas novas técnicas torna possível a síntese não somente da forma simétrica (esférica) de nanopartículas, mas também a
variedade de outras formas e tamanhos, tais como o cubo,
Metodologia: 2.1 Reagentes: Os reagentes foram utilizados sem tratamento adicional. Os óxidos de európio, hólmio e de térbio, 99,99%, o
ligante, ácido tartárico e o Tetraethylortosilicate (TEOS), foram fornecidos pela Aldrich e utilizados sem tratamento prévio. Os nitratos de
érbio, hólmio e de térbio foram obtidos através da reação dos óxidos correspondes com o ácido nítrico, de maneira já relatada na
literatura[13]. 2.2 Síntese de NaYF4:Yb3+/Er3+ Na primeira solução, foram colocados 8.75 mmol de hidróxido de sódio, 4.73 mmol de
ácido tartárico e 2.40 mmol de fluoreto de sódio em um béquer com capacidade de 100 mL que continha 10 mL de água destilada. A
solução foi então colocada sob agitação magnética vigorosa por vinte minutos. Também foi preparada uma segunda solução que continha
0.44 mmol de Y(NO3)36H2O, 0.11 mmol de Yb(NO3)36H2O E 0.01 mmol de Er(NO3)36H2O em um béquer com capacidade de 50 mL que
continha 1.5 mL de água destilada. A solução foi então colocada sob agitação magnética vigo
Resultados: A síntese realizada com três tratamentos hidrotérmicos (24 horas cada, 72 horas no total) produziu cristais ß-NaYF4:Yb3+/Er3+
e ß-NaYF4:Yb3+/Ho3+ que tem como uma de suas principais características a predominância da fase hexagonal, além da alta
cristalinidade.Com o objetivo de produzir cristais que emitem luz pelo processo upconversion, foram feitos testes com dois dopantes,
Yb3+/Er3+, Yb3+/Ho3+. A figura 2 apresenta o espectro de emissão upconversion dos cristais ß-NaYF4:Yb3+/Er3+, excitados com um laser
de comprimento de onda igual a 980 nm. A partir da imagem, é possível observar que as bandas na região do espectro eletromagnético,
com intensidades entre entre 518 e 540 nm que pertencem ao verde, correspondem as transições 2H11/2?4I15/2 e 4S3/2?4I15/2 dos íons
Er3+, respectivamente. A banda na região do vermelho com intensidade máxima em 653 nm corresponde à transição 4F9/2?4I15/2 dos
íons Er3+.A caracterização estrutural e morfológica dos materiais magnéticos, como o Fe3O4 recober
Conclusão: O fácil e prático método de síntese de nanocristais através do método hidrotérmico é capaz de produzir cristais com excelente
capacidade luminescente, uma vez que a fase hexagonal apresentada é superior a fase cúbica quando se trata de eficiência luminescente.
Nanopartículas quando aliadas ao sistema core-shell emergem como uma esperançosa fonte de tratamento do câncer, e com essa
perspectiva o trabalho enfoca a síntese de nanocristais que apresentem propriedades luminescente e com propriedades magnética, além
da sua cobertura com sílica para auxiliar na biocompatibilidade com células.
Palavras-Chave:
Colaboradores: Marcos A. Calil Júnior
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A teoria das causas na Metafísica de Aristóteles
Aurelio Oliveira Marques
Unidade Acadêmica: Instituto de Ciências Humanas
Instituição: UnB
Orientador (a): GUY HAMELIN
Introdução: O essencial da nossa pesquisa diz respeito ao primeiro livro Alfa da Metafísica de Aristóteles, no qual o autor expõe a história
das causas a partir dos pré-socráticos até Platão. Na mesma obra, o Estagirita apresenta a sua própria concepção da causalidade. O nosso
principal objetivo é tornar claro como se dá a apreensão dos objetos no mundo por meio da investigação das causas (aitia), pois podemos
conhecer as coisas no mundo somente a partir delas. Aristóteles identifica quatro tipos de causa. Há a causa material, que está
diretamente relacionada àquilo em que uma coisa é feita, ou seja, a matéria do objeto. Em seguida, encontra-se a causa formal, que diz
respeito à forma ou essência da coisa. A causa eficiente permite estabelecer a origem da coisa, ou seja, aquilo que torna possível a
existência de um objeto. Já a quarta e última causa nos dá a razão de algo existir, isto é, a finalidade do objeto, que Aristóteles chama de
causa final.
Metodologia: A metodologia consiste, primeiramente, na leitura do livro Alfa da Metafísica de Aristóteles. Esse estudo é complementado
pelo exame dos comentadores especialistas na área, que se referem ao mesmo tema das causas. Posteriormente, iniciou-se a construção
do texto argumentativo (artigo) correspondente ao tema em questão, presente no primeiro mesmo livro da Metafísica.
Resultados: Como resultado, objetivamos expor as diferenças entre a maneira de conhecer o mundo estabelecido pelos principais présocrático até Platão e a maneira pela qual Aristóteles o faz em seu laborioso estudo. Como produto final, obtemos a reconstrução e a
exposição argumentativa referente ao livro Alfa da Metafísica de Aristóteles, mais especificamente ao tema das causas.
Conclusão: Aristóteles pode ser considerado o primeiro historiador importante da filosofia. De modo bastante claro pode-se concluir que
desde os pré-socráticos até Platão os homens buscaram causas para explicar a origem do universo e das coisas nele contidas. Aristóteles
afirma que nenhum destes filósofos desempenhou teorias que fugissem às quatro causas, mas trataram das causas de modo bastante vago
e isolado. Aristóteles faz o percurso histórico das teorias e constata uma grande quantidade de inconsistências. Antes dele, a filosofia
parecia caminhar sem rumo, sem uma delimitação por ser demasiada jovem e desejar conhecer mais do que poderia realizar, tendo em
vista os instrumentos utilizados no encalço de suas investigações. Neste sentido, Aristóteles reordena e progride a filosofia como um todo
de forma arrebatadora não apenas no aspecto metafísico, mas no tocante à ética, à política e até mesmo em relação à ciência (esta última
que perdurou até o século XVII).
Palavras-Chave: Metafísica, Causas, Pré-socráticos, Platão, Aristóteles
Colaboradores: Orientador: Prof. Dr. Guy Hamelin, Departamento de Filosofia, UnB
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Desenvolvimento de metodologia para micropropagação de brotações de tubérculos de batata e
indução de tubérculos in vitro
Babeky Ndebi dos Santos Thito
Unidade Acadêmica: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária
Instituição: UnB
Orientador (a): AUGUSTO CESAR FRANCO
Introdução: A batata é uma das mais importantes hortaliças com uma área plantada, em 2014, de 131,5 mil hectares. Por ser uma espécie,
comercialmente, propagada de forma vegetativa, via tubérculos, há acúmulo de agentes causais de doenças que são transmitidos de um
ciclo de produção a outro, via tubérculo contaminado. Dentre esses agentes, as viroses, os fungos e as bactérias assumem um papel
preponderante na degenerescência da cultura pela redução da produção e qualidade da batata produzida, acarretando uma perda gradual
da capacidade produtiva da planta e na longevidade dos tubérculos em armazenamento. Há uma demanda do setor produtivo de batata
por tubérculo de melhor qualidade fitossanitária, isento das principais viroses da cultura. Esse trabalho tem como objetivo a otimização de
protocolos para produção de mudas de batata de alta qualidade, a partir de explantes excisados de brotações de tubérculos certificados
(livres de pragas) seguido da indução de microtubérculos.
Metodologia: Brotações caulinares de tamanho entre 0,5 a 1,0 cm de comprimento foram excisadas, e desinfestadas, durante 20 minutos,
com solução de hipoclorito de sódio a 0,5%. O meio de cultura básico utilizado para indução e desenvolvimento das brotações in vitro,
consistiu de sais minerais em meio MS acrescido de 3% de sacarose, 0,2% de gelrite e vitaminas. As culturas foram mantidas em câmara de
crescimento. Para otimização do processo de multiplicação rápida explantes com dois entre-nós foram inoculados, em meio básico,
acrescido de, respectivamente, Cinetina (0, 0,25, 0,5 e 1,0 mg/L) e Benziladenina (0, 0,25, 0,5 e 1,0 mg/L). Para a produção e aclimatização
de mudas brotações foram plantadas em bandejas contendo substrato Bioplant ou areia lavada. Para indução de microtubérculos os
explantes consistiram de brotações de 2,0 cm de tamanho, inoculados em meio básico suplementado com, respectivamente, sacarose (0,0,
30, 60, 80, 90 e 120 g/L), BA (0,0, 2,5, 5,0, 7,5 e 10 mg/L).
Resultados: Para a cultivar Ágata a adição ao meio de BA e cinetina nas concentrações de 0,0, 0.25, 0,5 e 1,0 mg/L não afetou o tamanho e
a massa fresca dos regenerantes. A média amostral para o tamanho das brotações variou entre 7,3 e 8,0 cm. Os propágulos produzidos
foram enraizados e aclimatados em bandejas plástica tamanho GA 20, contendo substrato Bioplant ou areia. As mudas no substrato
Bioplant apresentaram um melhor vigor. A diferenciação de microtubérculos não foi eficiente em meio contendo BA e/ou sacarose. A
manutenção das culturas em meio com 3% de sacarose e densidade de fluxo de fótons de 10 micromol/m2/s, propiciou a formação de
microtubérculos em 70% dos explantes. Também, foi observado que ápices caulinares com cerca de 3,0 cm, plantados em bandejas
tamanho GA 20, em substrato Bioplant, mantidas em câmara de crescimento, à 27oC, com fotoperíodo de 08 horas, induziu formação de
estolões e minitubérculos. Explantes de segmentos nodais desenvolveram as gemas axilares.
Conclusão: A micropropagação da batata, a partir de brotações de tubérculos, pode ser feita em meio sólido, contendo macro e
microelementos em meio MS, vitaminas e 3% de sacarose. A produção e aclimatização das mudas oriundas da cultura in vitro, pode ser
feita, eficientemente, em bandejas plásticas transparentes, contendo substrato Bioplant ou areia. Ápices caulinares com cerca de 3,0 cm
podem ser utilizados para indução de micro e minitubérculos, respectivamente, in vitro e ex-vitro. Para produção de microtubérculos,
explantes inoculados em meio básico com 3% de sacarose, devem ser mantidos em baixa densidade de fluxo de fótons de 10
micromol/m2/s. Para produção de minitubérculos ex-vitro, explantes de ápices caulinares com cerca de 3 cm têm potencial de utilização,
desde que plantados em substrato Bioplant, em bandejas plásticas tamanho GA 20, mantidas à 27oC, iluminadas com lâmpadas
fluorescentes, sob um fotoperíodo de 08 horas e uma densidade de fluxo de fótons de 70 micromol/m2/s.
Palavras-Chave:
Colaboradores: Antonio Carlos Torres
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Avaliação das prescrições recebidas pela farmácia do Centro de Referência de Práticas Integrativas em
Saúde (CERPIS) – Planaltina/DF
Bábilla Nunes de Souza
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade da Ceilândia
Instituição: UnB
Orientador (a): PAULA MELO MARTINS
Introdução:
Metodologia:
Resultados:
Conclusão:
Palavras-Chave:
Colaboradores:
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Purificação e caracterização de Xilanase de Aspergillus foetidus crescido em resíduo agroindustrial
Bárbara Calheiros Neumann
Unidade Acadêmica: Departamento de Biologia Celular
Instituição: UnB
Orientador (a): EDIVALDO XIMENES FERREIRA FILHO
Introdução: No Brasil, a indústria sucroalcooleira gera toneladas de bagaço de cana-de-açúcar (SCB), usado para produção de eletricidade e
potencialmente de etanol celulósico. Atualmente fungos são usados para produção de pigmentos, enzimas, antibióticos, entre outros.
Enzimas fazem parte de um mercado industrial vantajoso e na biotecnologia as mais utilizadas provém de microorganismos. Existem
diversos pré-tratamentos de biomassa lignocelulósica, cujo objetivo é quebrar as estruturas da lignina e da celulose facilitando o acesso de
enzimas ou reagentes. O Liquid Hot Water (LHW) é um pré-tratamento físico-químico que consiste no cozimento da biomassa sob pressão
catalisando a hidrólise dos componentes pré-tratados. Ele gera licores ricos em hemicelulose solubilizada e uma fração sólida rica em
celulose e lignina. Neste trabalho foi usado o SCB como fonte de carbono para produção de enzimas que degradam xilana pelo fungo
Aspergillus foetidus otimizada com aplicação do pré-tratamento LHW.
Metodologia: Foi realizado o LHW com bagaço de cana-de-açúcar moído em banho fluidizado, totalizando 17 tratamentos (T1 a T17) em
triplicata com variação de 3 parâmetros: temperatura (153,2 a 186,8 ºC), tempo (4,8 a 55,2 min) e carga de sólidos (0,96 a 11,04 % m/m). O
licor foi filtrado e centrifugado a 7000 r.p.m. e 4 ºC durante 10 min. O bagaço pré-tratado foi lavado com água destilada a 5% m/m durante
5 min sob agitação e filtrado. Os licores foram caracterizados quanto a severidade e quantidade de pentoses, glicose e açúcares redutores.
Posteriormente foram utilizados como fonte de carbono para cultivo de Aspergillus foetidus e produção de xilanases, adicionando meio
suplementar e regulando pH em 7,0, mantidos a 120 r.p.m. e 28 ºC durante 7 dias. Foi verificada a atividade de xilanases pelo método do
DNS. Paralelamente, xilanases produzidas com bagaço de cana não-tratado como fonte de carbono foram ultrafiltradas em membranas 30
e 10 KDa, e submetidas a cromatografia com resina G-50.
Resultados: A severidade dos tratamentos variou entre um fator de 2,76 no T14 (Tratamento 14) e 4,03 Log Ro no T13. O rendimento da
obtenção de licores foi entre 49,9 no T17 e 93,5 % (v/v) no T16. As pentoses detectadas no licor tiveram uma variedade entre 0,16 no T1 e
45,9 mg/mL no T16, e glucose entre 0 no T16 e 0,039 mg/mL no T5. As atividades de xilanases obtidas no cultivo variaram entre 0,60 no T8
e 3,12 UI/mL no T10 no 4° dia de cultivo.
Conclusão: Foi verificado que maiores cargas de sólidos não necessariamente geram maiores atividades de xilanase, ao comparar os
tratamentos com fator de severidade iguais, como T16 (1 %) e T17 (11 %), em que as atividades foram 2,5 e 2,9 UI/mL, respectivamente,
contra 3,12 UI/mL no T10 (6 %). O T8, de fator de severidade 4,0 Log Ro, se destacou pela baixa atividade de xilanases, que pode ser
atribuída a produção de moléculas inibitórias como compostos fenólicos e furfurais. A quantidade de glicose obtida condiz com a nãosolubilização da celulose. O T16 foi escolhido para realizar estudos posteriores devido a maiores atividades enzimáticas e maior
rendimento na produção de licor. Posteriormente serão realizados cultivos em maior escala com licores, além de cultivos com bagaço prétratado e combinação de bagaço e licor.
Palavras-Chave: Sugarcane Bagasse, Liquid Hot Water, Xylanases, Pretreatment, Aspergillus foetidus
Colaboradores: Caio de Oliveira Gorgulho Silva
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Relaxação superparamagnética de nanopartículas magnéticas
Bárbara Camile Cavalcante Pereira
Unidade Acadêmica: Instituto de Física
Instituição: UnB
Orientador (a): JEROME DEPEYROT
Introdução: Uma classe de nanomaterial promissora atualmente são os Fluidos Magnéticos (FM), que consistem em dispersões coloidais
de nanopartículas magnéticas em um meio líquido carregador. Esse nanomaterial possui uma conjunção de propriedades líquidas e
magnéticas, de forma que estes podem ser confinados, deslocados, deformados e controlados pela aplicação de um campo magnético
externo. Esta é a grande peculiaridade dos nanocolóides magnéticos em relação aos fluidos comuns e, por isso, vêm despertando interesse
crescente de pesquisadores nas áreas de Química, Física e Engenharia de Materiais no que diz respeito ao desenvolvimento de novas
tecnologias e aplicações biológicas. Nesse trabalho foi feita a caracterização magnética (via susceptibilidade AC) em baixas temperaturas de
nanopartículas magnéticas do tipo núcleo/casca.
Metodologia: Investigamos cinco diferentes amostras de nanopartículas magnéticas de CoFe2O4@?-Fe2O3 com tamanho médio de três
nanômetros, duas em forma de fluido e três em forma de pó, com diferentes densidades de partículas. Foram realizadas medidas em um
magnetômetro do tipo PPMS (Physical Properties Measurement System) da Quantum Design, funcionando em modo ACMS (AC
Measurement System). Cada amostra foi submetida a um campo magnético alternado de frequência variável e baixa intensidade, com sua
temperatura variando entre 5K e 300K, de forma a se obter a relação entre o momento magnético e a temperatura das amostras. A partir
dessas, tomou-se a temperatura de bloqueio para cada amostra de modo a construir uma relação de Arrhenius para se calcular o tempo de
relaxação superparamagnética das partículas que compões cada amostra.
Resultados: A análise das curvas de susceptibilidade magnética das amostras para diferentes frequências mostrou que, com o aumento da
frequência, a temperatura de bloqueio também aumenta, conforme esperado. A partir da relação linear entre o inverso da temperatura de
bloqueio das amostras e o logaritmo natural da frequência da medida foi possível estimar o tempo médio de relaxamento dos momentos
magnéticos das partículas que formam cada uma das amostras a partir da lei de Arrhenius. Contudo, os valores para o tempo de
relaxamento se apresentaram extremamente pequenos, o que sugere que devem ser feitas modificações na teoria, possivelmente devido
às interações interpartículas. Para tentar resolver esse problema, foi utilizada a relação dada pela lei de Vogel-Fulcher, com um parâmetro
adicional T0 referente à força das interações interpartículas, devido ao comportamento energético das interações dipolares, cuja energia
de interação tende a incrementar os efeitos de temperatura.
Conclusão: Realizamos medidas de magnetização em baixas temperaturas de dispersões coloidais diluídas de nanopartículas magnéticas
do tipo núcleo/casca de ferrita de cobalto, cobertas por uma camada de maguemita. A partir da relação de Arrhenius obtida pela
temperatura de bloqueio foi possível estimar o tempo médio de relaxamento dos momentos magnéticos das partículas que formam cada
uma das amostras. Porém a relação dada pela lei de Arrhenius mostrou-se insuficiente para a análise das partículas no regime em estudo,
de modo a se compensar o fator de temperatura advindo das fortes interações dipolares, a lei de Vogel-Fulcher foi utilizada, provendo
valores razoáveis para a energia média das interações dipolares do sistema e do tempo de relaxamento médio das partículas, além de
fornecer uma razoável explicação para o aumento da temperatura de bloqueio.
Palavras-Chave: nanopartículas, ferrita de cobalto, interações dipolares, susceptibilidade magnética, temperatura de bloqueio.
Colaboradores: Clauber Alex de Melo Vieira
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Síntese e caracterização de complexos de cobre(II) com dois novos aminoácidos derivados da reação de
redução de bases de Schiff
Bárbara Cirqueira Silva
Unidade Acadêmica: 0
Instituição: UCB
Orientador (a): Sérgio Macêdo Soares
Introdução: Um complexo é uma estrutura molecular formada por uma associação que envolva duas ou mais estruturas moleculares do componente (iônico ou sem carga), ou as espécies químicas
correspondentes. Os agentes complexantes, também chamados de ionóforos, podem ser substâncias orgânicas cíclicas ou acíclicas contendo átomos como oxigênio, nitrogênio, enxofre, etc., que possuem
elétrons livres, ou seja, pares eletrônicos não compartilhados. As Bases de Schiff, que são iminas obtidas por meio da condensação de substâncias carbonílicas com aminas , têm sido amplamente utilizadas
para a complexação destas com metais de transição como o Cobre, devido à variedade de suas aplicações, tais como farmacológicas, biológicas e clínicas. Por meio de bioensaio é possível a análise da ação dos
metais de transição complexados com as bases de Schiff sobre determinado organismo vivo, como bactérias e fungos.

Metodologia: O primeiro bioensaio foi realizado com a utilização da base de Schiff sintetizada por meio do aminoácido alanina, bem como da bactéria gram-negativa Escherichia coli (E. coli). O meio de cultura
utilizado foi o meio ágar Müller Hinton, sendo este preparado em erlenmeyer de 1 L com a utilização de água destilada, e autoclavado após a preparação.Após autoclavagem e resfriamento do meio de cultura,
pequena quantidade deste foi transferida para um tubo falcon, onde foi feita a inoculação da bactéria E. coli.
Para o preparo da amostra de BalaBrSal, utilizou-se balança analítica, na qual pesou-se
1,024 mg do composto BalaBrSal. Posteriormente, adicionou-se 198 µL de água Milli-Q autoclavada e 2 µL de solução de dimetilsulfóxido (DMSO) 2%.
Na capela de fluxo laminar, utilizou-se os procedimentos adequados para esterilização desta, tais como, luz ultravioleta por 15 minutos e limpeza da superfície com álcool 70%. Posteriormente, em 9 tubos
eppendorf adicionou-se 175 µL de meio de cultura autoclavado a cada um dos tubos, em seguida, adicionou-se 175 µL de meio de cultura inoculado com E. coli também em cada um dos tubos. Adicionou-se no
primeiro tubo 175 µL da solução de BalaBrSal, e aos outros nove tubos adicionou-se 175 µL, fazendo diluição seriada. Desta forma, obteve-se 9 concentrações diferentes da solução de BalaBrSal, sendo a
concentração máxima, a do primeiro tubo, de 512 µg em 350 µL e a concentração mínima foi de 2 µg em 350 µL, no último tubo. O volume final de todos os tubos foi de 350 µL. Após diluição, realizou-se o
bioensaio em triplicata em uma placa de Elisa. Foi feito o controle positivo e negativo na placa de Elisa, sendo o controle positivo feito por meio do antimicrobiano Cloranfenicol. A leitura da placa foi feita a
cada 30 minutos para avaliação do crescimento microbiano.
Utilizou-se a base de Schiff
BalaBrSal para síntese de sua forma salina. Pesou-se em balão volumétrico 0,348 g de BalaBrSal, sendo isto correspondente a 1 mmol. Em béquer de 50 mL, pesou-se 0,056 g de KOH, correspondente a 1 mmol.
Colocou-se o óleo de silicone para aquecer na chapa aquecedora à 115 ºC e fez-se a confirmação da temperatura por meio de termômetro. Adicionou-se ao balão volumétrico contendo a base, cerca de 20 mL
de metanol, suficiente para solubilizar quase toda a base. Submergiu-se a solução de base com solvente no óleo aquecido. Encaixou-se o condensador e deixou-se agitando por 15 minutos, acompanhando a
variação de temperatura durante este tempo com o termômetro. Após este tempo, adicionou-se 0,056 g de KOH à solução e deixou-se sob agitação por 30 minutos. Emergiu-se a solução do óleo e deixou-se
descansando durante alguns dias, para a total evaporação do solvente. Posteriormente, fez-se a lavagem com clorofórmio para a purificação e obteve-se a forma salina.
Para o segundo bioensaio, utilizou-se a bactéria gram-negativa Klebsiella pneumoniae. O meio de cultura utilizado foi o meio ágar Müller Hinton, sendo este preparado em erlenmeyer de 1 L com a utilização de
água destilada, e autoclavado após a preparação. Após autoclavagem e resfriamento do meio de cultura, pequena quantidade deste foi transferida para um tubo falcon, onde foi feita a inoculação da bactéria
Klebsiella pneumoniae. No dia seguinte, transferiu-se 1 mL do meio inoculado para a cubeta de vidro, ajustou-se o comprimento de onda para 595 nm e mediu-se a absorbância por meio de
espectrofotômetro. O valor obtido foi de 0.5, sendo isto indicativo de aproximadamente 5x105 unidades formadoras de colônia (UFC), tornando possível a utilização deste meio para bioensaio, uma vez que, a
bactéria encontrava-se na fase de crescimento adequada para tal. Para o preparo da amostra de KBalaBrSal, utilizou-se balança analítica, na qual pesou-se 1,024 mg do composto KBalaBrSal. Posteriormente,
adicionou-se 200 µL de água Milli-Q. Homogeneizou-se por 3 minutos. Na capela de fluxo laminar, utilizou-se os procedimentos adequados para esterilização desta, tais como, luz ultravioleta por 15 minutos e
limpeza da superfície com álcool 70%. Posteriormente, em 9 tubos eppendorf adicionou-se 175 µL de meio de cultura autoclavado a cada um dos tubos, em seguida, adicionou-se 175 µL de meio de cultura
inoculado com Klebsiella pneumoniae também em cada um dos tubos. Adicionou-se no primeiro tubo 175 µL da solução de KBalaBrSal, e aos outros nove tubos adicionou-se 175 µL, fazendo diluição seriada.
Desta forma, obteve-se 9 concentrações diferentes da solução de KBalaBrSal, sendo a concentração máxima, a do primeiro tubo, de 512 µg em 350 µL e a concentração mínima foi de 2 µg em 350 µL, no último
tubo. O volume final de todos os tubos foi de 350 µL. Após diluição, realizou-se o bioensaio em triplicata em uma placa de Elisa. Foi feito o controle positivo e negativo na placa de Elisa, sendo o controle
positivo feito por meio do antimicrobiano Ampicilina. A leitura da placa foi feita a cada 30 minutos para avaliação do crescimento microbiano.
Resultados: Bioensaio com BalaBrSal
Durante a preparação da amostra, foi observada a baixa solubilidade da base de Schiff, mesmo com a utilização de DMSO à concentração máxima de 2%, porém, houve continuidade no experimento. Como
resultado, não houve inibição significativa do crescimento bacteriano.
Síntese da forma salina de BalaBrSal
Para solucionar o problema de solubilidade que se apresentou no primeiro bioensaio e tornar possível a continuação dos experimentos, propôs-se a síntese de forma salina da base de Schiff. Após esta síntese,
e o teste de solubilidade em água, verificou-se que a forma salina possui alta solubilidade em água, tornando desnecessária a utilização de DMSO e possibilitando a continuação dos experimentos.
Bioensaio com KBalaBrSal
Após a resolução do problema de solubilidade, realizou-se o bioensaio com a bactéria Klebsiella pneumoniae, sendo esta mais resistente a antimicrobianos que a bactéria E. coli. Observou-se neste ensaio, que
KBalaBrSal possui atividade bacteriostática, entretanto, esta atividade só ocorre na concentração máxima do composto. Tal ineficácia já era esperada, uma vez que a base de Schiff não estava ainda complexada
com o metal Cobre (II). Com a complexação do metal, espera-se que a atividade bactericida ou bacteriostática do composto seja maior.
Conclusão: Após realização e análise dos testes, infere-se que a base de Schiff em forma salina KBalaBrSal possui atividade bacteriostática, porém, somente em suas concentrações máximas. Espera-se que a
complexação da base supracitada com o metal Cobre (II) resulte em ação bactericida e bacteriostática eficaz em concentrações mais baixas. Propõe-se a realização de testes de solubilidade com o complexo e
posteriores bioensaios para avaliação de suas propriedades e aplicações farmacológicas.
Palavras-Chave: 0
Colaboradores: 0
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Estudo do efeito antiproliferativo da metformina em linhagens celulares de câncer de próstata
Barbara Fernandes Maranhao
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ciências da Saúde
Instituição: UnB
Orientador (a): LUIZ ALBERTO SIMEONI
Introdução: O câncer de próstata representa a segunda maior causa de mortalidade por câncer em homens. Para doença em estágio
avançado, o tratamento inclui radioterapia combinada com castração química do tumor, por meio da supressão da produção de
andrógenos e/ou de sua ligação ao receptor androgênico (AR). Entretanto, quando o tumor é andrógeno-resistente, as opções terapêuticas
são limitadas. Estudos recentes têm demonstrado, por mecanismos desconhecidos, diminuição da viabilidade celular e aumento da
apoptose de células de adenocarcinoma de próstata humano tratadas com metformina. Paralelamente, observam-se evidências crescentes
do papel de receptores estrogênicos na carcinogênese na próstata, sendo que a ativação do receptor estrogênico (ER) beta parece ter
efeitos anti-neoplásicos enquanto a ativação de ER alfa parece estar relacionada à proliferação tumoral. Objetivos: Avaliar os efeitos
antiproliferativos da metformina em linhagem celular PC3 (andrógeno independente) de câncer de próstata
Metodologia: Foi utilizada a linhagem PC3 de adenocarcinoma de próstata humano. Para avaliar o efeito citotóxico da metformina e sua
ação sobre a viabilidade celular, utilizou-se o ensaio MTT (brometo de 3-?4,5-dimetil-tiazol-2-il?-2,5-difeniltetrazólio). Foi realizado um
ensaio de gene repórter em células Hela para avaliar o efeito da metformina sobre a ativação de ER alfa e ER beta induzido por 17betaestradiol. As porcentagens encontradas foram plotadas no GraphPadPrism® versão 6.0 usando a análise de variância One-way ANOVA.
Resultados: O tratamento de células PC3 com doses crescentes de metformina mostrou que, nas concentrações mais elevadas em 24
horas (20mM e 30mM) e em 48 horas (15mM, 20mM e 30mM), houve redução significativa da viabilidade celular. No ensaio de gene
repórter, a ativação de ER alfa mediada por beta-estradiol foi significativamente reduzida na presença de metformina. Por outro lado, não
houve redução significativa da ativação do receptor ER beta Gal mediada por beta-estradiol com as menores doses de metformina (1mM e
2,5mM), sendo que doses maiores de metformina reduziram significativamente a ativação do ER beta Gal.
Conclusão: A metformina parece diminuir a viabilidade celular da linhagem PC3 de células de adenocarcinoma de próstata humano. Essa
diminuição pode estar relacionada ao fato de a metformina inibir a ativação de ER alfa induzida pelo ß-estradiol. Embora concentrações
maiores de metformina também reduzam significativamente a ativação de ER beta induzida pelo ß-estradiol, o efeito final predominante
pode ser o da inibição do ER alfa. Outros mecanismos, como a regulação da expressão de receptores de estrógeno e de genes proliferativos
dependentes de estrógeno, também podem estar envolvidos.
Palavras-Chave: Metformina, Câncer de Próstata Humano, Células PC3, Receptor Estrogênico.
Colaboradores: Sidney Alcântara Pereira, Cinthia Gabriel Meireles, Adriana Lofrano Alves Porto
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Perfil e condições de trabalho dos assistentes sociais nas organizações privadas não lucrativas.
Bárbara Firme de Faria
Unidade Acadêmica: Departamento de Serviço Social
Instituição: UnB
Orientador (a): DANIELA NEVES DE SOUSA
Introdução: Trata-se da continuidade do plano de trabalho aprovado no edital ProIC/UnB 2014/2015 intitulado Perfil e condições de
trabalho dos assistentes sociais no espaço sócio ocupacional das organizações privadas não lucrativas do Distrito Federal. As profissionais
que aderiram a pesquisa situam-se em instituições da área da política de assistência social e trabalham com serviços que vão desde o
acolhimento de crianças e idosos até a educação infantil para crianças em situação de vulnerabilidade social. A pesquisa tem como
objetivo, construir e analisar o perfil profissional, verificando a forma de inserção de assistentes sociais nessas instituições, assim como a
área de atuação deles, quais as demandas para as profissionais, mostrar evidências da precarização do trabalho e possíveis formas de
solucioná-las, além de identificar a relação da categoria com o Conselho Regional e a Universidade.
Metodologia: A pesquisa teve caráter quantitativo e qualitativo. Para cumprir os objetivos, foi realizado o levantamento bibliográfico,
pesquisa exploratória e de campo. Após listar as organizações privadas não lucrativas do Distrito Federal que possuem o trabalho de
assistentes sociais foi encaminhado o convite para participação da pesquisa para o correio eletrônico das profissionais, junto com o Termo
de Consentimento Livre e Esclarecidos (TCLE) e a apresentação oficial do projeto. O instrumental foi elaborado a partir dos itens
pertinentes para conhecer as condições de trabalho. Ele possuiu 193 questões fechadas divididas em 8 eixos. Foi possível estabelecer o
contato com, aproximadamente, 45 assistentes sociais de 24 instituições onde obteve-se a resposta de 20 profissionais, 9 instituições.
Antes disso, foi realizado o pré- teste do instrumental com duas assistentes sociais. Foi necessário a visita presencial em 4 entidades, uma
delas para realizar o pré-teste.
Resultados: Obteve-se os resultados referentes ao Perfil geral, institucional, profissional e acerca das demandas do trabalho cotidiano e do
relacionamento das assistentes sociais com o CRESS e com a UnB. Com isso, o perfil dessa profissional nas instituições privadas não
lucrativas do Distrito Federal é composto por 90% de mulheres. 55% têm apenas um vínculo empregatício. 80% foram contratadas por
processo seletivo e possuem o registro na carteira de trabalho e previdência social. Sobre a qualificação profissional destaca-se que todas
as profissionais concluíram a graduação em instituições de ensino presencial e 40% graduaram-se no Distrito Federal. A área de atuação
predominante é a assistência social e apenas 15% trabalham 40 horas semanais. A principal dificuldade no cotidiano é a burocracia
institucional e como forma de superação das dificuldades 75% disseram que trabalham pela continuidade de programas, projetos e
serviços institucionais.
Conclusão: As entidades privadas não lucrativas pesquisadas do Distrito Federal estão vinculadas a política de assistência social. O número
de assistentes sociais aumentou na maioria dos locais, revelando a necessidade deste profissional para a operacionalização dos serviços. As
principais atividades cotidianas estão relacionadas à instrução dos usuários. Foram instituições consideradas burocráticas e diante disso
estão demandando das profissionais posturais mais ágeis e flexíveis, priorizando a relação custo beneficio. O Conselho Regional do Distrito
Federal precisa se aproximar mais das assistentes sociais desses locais porque não há a participação de nenhuma das profissionais nas
atividades do conselho por desconhecimento das atividades desenvolvidas. A precarização do trabalho se torna clara diante da falta de
autonomia profissional, forma de contratação, baixos salários, falta de definição do Serviço Social no quadro da entidade e falta de
incentivo para qualificação.
Palavras-Chave: Serviço Social, Assistentes Sociais, Organizações privadas sem fins lucrativos, Trabalho Profissional e Perfil.
Colaboradores: Núcleo de Estudos e Pesquisas em Teoria Social, Trabalho e Serviço Social (NUTSS) do Departamento de Serviço Social da
UnB.
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Livros Infantis com Audiodescrição na Prática Pedagógica
Barbara Leitao de Carvalho
Unidade Acadêmica: Faculdade de Educação
Instituição: UnB
Orientador (a): FATIMA LUCILIA VIDAL RODRIGUES
Introdução: A audiodescrição é uma modalidade de tradução audiovisual definida como a técnica utilizada para tornar o teatro, o cinema,
a TV e as artes visuais acessíveis para pessoas com deficiência visual. Dessa forma, a audiodescrição pode se tornar um recurso eficiente
para a Educação Inclusiva, na qual, propicia participação e aprendizagem de todos os alunos com deficiência ou não contribuído para seu
desenvolvimento.
Metodologia: Primeiramente, passamos pela leitura bibliográfica especializada. Entre vários autores, elegemos BATISTA (2005), SANTOS
(2011), SILVA (2009), VYGOTSKY (1996), FIORE (2013), ARROYO (2012), TADEU (2009) para dar rigorosidade teórica para pensarmos a
temática de pesquisa. Em seguida, fizemos a seleção e categorização dos livros infantis com audiodescrição, elegendo um livro para ser
trabalhado em sala de aula. Esta pesquisa teve uma abordagem qualitativa, pois acompanhamos uma turma com crianças com e sem
deficiência visual, em uma escola inclusiva do Distrito Federal ao longo de um semestre. Por fim, foram sugeridas e desenvolvidas
atividades com o material pedagógico audiodescrito em sala de aula.
Resultados: Verificou-se que o livro “A Fada Emburrada”, disponibilizado com audiodescrição, teve resultados satisfatórios na
compreensão dos estudantes. Segundo a professora que esteve nos acompanhando no decorrer da pesquisa, os sons, as músicas e os
efeitos sonoros em geral, são recursos que chamam a atenção da criança com Deficiência Visual. Foram feitas também algumas sugestões
para deixarmos mais devagar as falas, evitarmos a sobreposição da narrativa da história e a audiodescrição, assim como utilizar um
glossário antes da leitura para melhorar a compreensão das palavras. Delimitamos alguns autores específicos e sugerimos atividades que
serão descritas no relatório final da pesquisa.
Conclusão: Esta pesquisa demonstra o quão é importante a utilização de recursos como a audiodescrição na sala de aula. Tanto as crianças
com deficiência visual como as crianças videntes, beneficiam-se de um ambiente e de vivências mais lúdicas o que contribui para uma
educação inclusiva de qualidade. Além disso, foi importante para a comunidade escolar conhecer esse recurso de acessibilidade, a
audiodescrição, que é pouco falado e trabalhado podendo se potencializar como mais um recurso pedagógico utilizado no cotidiano.
Palavras-Chave: audiodescrição, recurso pedagógico, literatura infantil
Colaboradores: Escola Pública do DF, Fátima Lucília Vidal Rodrigues Sofia Fiore
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Análise de esforços e deformações na Placa Sul Americana
Barbara Oliveira de Rezende
Unidade Acadêmica: Instituto de Geociências
Instituição: UnB
Orientador (a): GIULIANO SANTANNA MAROTTA
Introdução: A maioria dos modelos de campo de esforços atuantes na Placa Sul-Americana sugere a presença de esforços formados
predominantemente pelo empurrão da dorsal meso-atlântica e colisão com a Placa de Nazca. Diversos trabalhos vêm sendo desenvolvidos,
com diferentes metodologias, no sentido de analisar esforços e deformações provenientes do acúmulo e liberação de energia provocada
por forças naturais que atuam na litosfera, localizadas no interior ou em limites de placas litosféricas, como Assumpção (1992), Coblentz &
Rixardson (1996), Norabuena et al. (1998), Kreemer et al. (2003), Ruegg et al. (2009), Vigny et al. (2009), Marotta et al. (2013a e 2013b). A
nível global pode-se citar inúmeros trabalhos envolvendo análise de deformação ocorrida na superfície terrestre para o entendimento da
dinâmica relativa aos esforços aplicados em regiões intraplaca, como Li et al. (2001), Calais et al. (2006), Cloetingh et al. (2006), Banerjee et
al. (2008).
Metodologia: Dados de esforços extraídos, por meio do World Stress Map e de revisões bibliográficas, foram estimados principalmente por
mecanismos focais e breakouts. Estes dados coletados apresentam-se com diferentes tipos de qualidade, porém essa informação não foi
considerada neste trabalho. Os dados de deformação extraídos foram estimados por observações geodésicas (Marotta et al. 2013a,
2013b). As deformações foram estimadas a partir da análise de séries temporais de coordenadas com o mínimo de 2,5 anos de dados,
estimadas por técnica de posicionamento GNSS para diferentes pontos. A integração dos dados de esforço e deformação foi realizada com
interpolação pelo inverso do quadrado da distância, respeitando o intervalo de um grau entre as latitudes e longitudes dos dados. Para
isto, houve a necessidade de normalizar as direções de esforço e deformação para o mesmo sentido (E-W).
Resultados: Como pode-se observar nos mapas existem regiões onde não se possui dados de esforços e de deformações estimados até o
momento. Os vazios encontrados nos mapas podem, no entanto, serem complementados com ambas informações, proporcionando maior
quantidade de dados para a representação do campo de esforços na região de estudo. Essa representação é possível considerando que
ambas as fontes de dados representam os resultados de esforços dos quais a placa está submetida.
Conclusão: Baseando-se no fato de o que separa deformação de esforço é uma constante elástica, entende-se que o mapa de campo de
esforços e deformações, gerado nesse trabalho, representa de forma mais detalhada a variação nas direções de esforços presentes,
principalmente, na Plataforma continental Sul Americana. Trabalhos estão sendo realizados, no âmbito do projeto, a fim de demonstrar
contundência do mapa gerado quando sobreposto com estruturas geológicas na Plataforma continental em questão, o que possibilitará a
interpretação dos efeitos desses esforços e deformações na região de estudo.
Palavras-Chave: Placa Sul-Americana, Neotectônica, Campo de esforços.
Colaboradores: Agradecemos ao Programa de Iniciação Científica da Universidade de Brasília pela concessão da bolsa, ao projeto Instituto
Brasileiro de Ciência e Tecnologia para Estudos Tectônicos (INCTET) e ao projeto MCTI/CNPQ/Universal 14/2014 - 460443/2014-3 “Esforços
e Deformações da Placa Litosférica Sul Americana Estimados por Observações Geodésicas e Geofísicas”.
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Morfometria geome´trica alar como crite´rio para identificac¸a~o de Chrysomya albiceps e C.
megacephala (Diptera: Calliphoridae) do Distrito Federal
Barbara Ramos de Oliveira
Unidade Acadêmica: Departamento de Zoologia
Instituição: UnB
Orientador (a): JOSE ROBERTO PUJOL LUZ
Introdução: Calliphoridae é a família de dipteros necrófagos conhecidos como moscas varejeiras. Formam um grupo cosmopolita de
importância forense. Geralmente são encontrados em locais com condições precárias de higiene e, em geral, os primeiros indivíduos a
colonizar o cadáver, atraídos pelo odor produzido durante o processo de decomposição. A idade de indivíduos dessa Família indica com
precisão o IPM, (intervalo pós-morte), de grande importância para auxiliar na elucidação de casos criminais. Para identificação dos
espécimes e diagnose da família foi utilizada chave dicotômica proposta por Kosman et al. (2013). Assim, o objetivo deste trabalho é
verificar a possibilidade, por meio da morfometria alar, de distinção entre as duas espécies de califorídeos mais comumente encontrados
em locais de crime no Brasil.
Metodologia: Foram realizadas três coletas na Fazenda Água Limpa (Universidade de Brasília – 15º56’21.95”S, 47º56’21.71”O) no período
de 31/01/2015 a 13/02/2015 com o uso carcaças de porcos de pequeno porte (massa aproximada de 01 kg). Os indivíduos coletados foram
identificados por meio de chave dicotômica apresentada. De cada um dos espécimes foi retirada a asa direita, fixada em lâmina e
fotografada com uso de um microscópio estereoscópico LeicaM205C. Construiu-se então, uma biblioteca das imagens das asas com auxílio
do software TPSUtil, 13 marcos foram selecionados, adaptados de estudo prévio de Vasquez & Liria (2012) com auxílio do software
TPSDig2. As análises morfométricas foram realizados com emprego do software MorphoJ. Essas análises consistiram em Superimposição
Procrustes, análises de componentes principais (PCA) e análise de variáveis canônicas (CVA). Os espécimes machos foram desconsiderados
da amostra a fim de se evitar influências advindas de dimorfismo sexual.
Resultados: Foram coletados 204 espécimes, sendo 67 Chrysomya albiceps e 52 Chrysomya megacephala. A Superimposição Procrustes
gerou um representativo do grupo (average shape) de Procrustes sums of squres: 0.155721 e Tangent sum of squares: 0.154750. A análise
de componentes principais do grupo composto pelas duas espécies mostrou um total de 22 componentes, sendo que os cinco primeiros
foram responsáveis por 87,72% da variação do grupo. Este grupo apresentou a variância total de 1,579*10-5 e variancia do autovalor de
4,466*10-9. A PCA para C. albiceps revelou 22 componentes principais, os três primeiros responsáveis por 85,81% da variação do grupo. O
grupo apresentou variância total de 2,138*10-5 e variância de autovalor de 1,139*10-8. Para C. megacephala, observamos 22
componentes principais, 87,37% da variação foi devida aos sete primeiros componentes. A variância total foi 6,712*10-6 e variância de
autovalor de 3,419*10-11. A CVA retornou 01 variável canônica, responsável por 100% da variação.
Conclusão: A Superimposição Procrustes fornece uma média dos marcos nas asas, propondo um modelo padrão de asa a partir das
informações desses marcos. Essa análise quantifica a variação desses marcos em relação à média. A PCA indica o número de componentes
principais, e o quanto eles influenciam na porcentagem de variação das amostras, permitindo reduzir o número de variáveis e simplificar a
análise de conjuntos complexos de dados. C. albiceps apresentou maior e mais concetrada variação(85,81% nos três primeiros
componentes), já C. megacephala comportou semelhante variação nos em sete componentes da PCA. Vasque e Liria (2012) sugerem que a
diferença entre os grupos pode ser resultado de mudanças ambientais que ocorreram no estágio imaturo de desenvolvimento, como
temperatura e umidade. A CVA compara os dois grupos compostos por espécies diferentes, e indica apenas uma variável responsável por
100% da variação.
Palavras-Chave: Moscas necrófagas, morfometria alar, e entomologia forense
Colaboradores: Marcos Patrício Macedo
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Medidas de desilgualdade: um análise de segregação socioespacial na àrea Metropolitana de Brasília
Bárbara Santiago Pedreira da Costa
Unidade Acadêmica: Departamento de Estatística
Instituição: UnB
Orientador (a): ANA MARIA NOGALES VASCONCELOS
Introdução: Desde 1991 o país vem passando por grandes avanços na área da educação superior como mostra o Censo de Educação
Superior Brasileira (INEP, 2010). Na Universidade de Brasília essas mudanças ocorreram através do programa de assistência federal
chamado Reforma Universitária (REUNI). Mudanças caracterizadas pelo aumento de vagas, criação de novos campi (Planaltina, Ceilândia e
Gama), de diversos cursos novos e pela maior atenção dada às populações mais vulneráveis através da criação de medidas alternativas de
ingresso como o Programa de Avaliação Seriada (PAS) e da implementação do sistema de cotas (Vasconcelos, Costa e Cesar, 2012). Com
esse contexto o projeto de pesquisa realizado teve como objetivo analisar a desigualdade e a segregação sócio espacial na Área
Metropolitana de Brasília a partir dos dados coletados entre 1/2012 e 2/2014 sobre os ingressantes na Universidade de Brasília.
Metodologia: Foram utilizados os dados da pesquisa “Perfil dos Estudantes da Universidade de Brasília – Etapa de Registro” referentes ao
período de 1/2012 a 2/2014 (seis semestres letivos) que trazem informações socioeconômicas sobre os ingressantes na UnB. Com base no
Critério Brasil da ABEP (Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa), criou-se um indicador da condição socioeconômica desses
ingressantes (INDISSE-UnB), através de pontuações atribuídas às respostas sobre a posse de bens e escolaridade dos pais contidas no
questionário. O indicador INDISSE-UnB é uma variável quantitativa discreta, variando de 0 a 100, sendo zero, o nível mais baixo e cem, o
nível mais alto. Fez-se uma análise descritiva desse indicador segundo cursos (agrupados segundo áreas do conhecimento do CNPq), turno,
semestre e campus.
Resultados: Na análise descritiva unidimensional, o INDISSE apresentou uma média de 40 pontos, com valores variando de zero a 97 e
coeficiente de variação de 37%, o que indica uma alta dispersão e elevada heterogeneidade socioeconômica dos ingressantes na UnB.
Ordenando os valores do INDISSE-UnB de forma crescente, observou-se que 25% dos ingressantes com menores valores do INDISSE-UnB
tinham até 29 pontos, os 50% até 39 pontos e 75% até 50 pontos, mostrando uma distribuição assimétrica à direita, ou seja uma
concentração nos valores mais baixos. Verificou-se associação entre o INDISSE-UnB e o semestre de entrada, com tendência decrescente
da média do INDISSE-UnB nos períodos mais recentes. O INDISSE-UnB também apresentou forte associação com o Campus do curso do
ingressante. Planaltina é o campus que apresentou menor média do INDISSE-UnB em todos os semestres. Cinquenta por cento dos
ingressantes nesse Campus somaram no máximo 25 pontos.
Conclusão: A grande variabilidade dos valores encontrados para o INDISSE-UnB revelam a existência de uma expressiva desigualdade
socioeconômica entre os ingressantes na universidade, em todos os semestres, intra e entre campi, espelhando a desigualdade e
segregação sócio-espacial características da Área Metropolitana de Brasília. Observou-se que houve uma queda do nível socioeconômico e
na desigualdade entre os calouros no 2/2014. Isso aponta para uma possível ampliação do acesso à UnB por parte da população menos
favorecida. Os resultados da pesquisa reforçam a importância e necessidade de um melhor conhecimento do corpo discente da
universidade, para que se possa implementar ações que favoreçam a que esses estudantes permaneçam e concluam com sucesso os
cursos pretendidos.
Palavras-Chave:
Colaboradores: Ana Maria Nogales Vasconcelos - orientadora Maria Teresa Leão Costa
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Efeitos de óleos de frutos nativos do Cerrado em células de câncer de pele não-melanoma, in vitro.
Beatriz Carvalho de Araújo Oliveira Faria
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade da Ceilândia
Instituição: UnB
Orientador (a): GRAZIELLA ANSELMO JOANITTI
Introdução: O câncer de pele é uma doença que ocorre devido ao desenvolvimento anormal das células da pele, que se multiplicam
descontroladamente formando uma massa tumoral, existindo dois tipos: o melanoma e não melanoma. A espécie Caryocar brasiliense e
Dipteryx alata conhecida popularmente como pequi e baru respectivamente, possuem propriedades medicinais e são amplamente
utilizadas na medicina popular. Estudos mostram os efeitos desses óleos sobre alguns tipos de câncer, porém não há nenhum estudo
envolvendo câncer de pele não-melanoma. O presente estudo tem como objetivo investigar os efeitos desses óleos na viabilidade celular
no câncer de pele não-melanoma, in vitro, utilizando os óleos na forma livre ou nanoestruturados. As nanoemulsões são descritas na
literatura como excelentes carreadores biológicos podendo aumentar a entrega de fármacos no tecido alvo, diminuindo significativamente
os efeitos colaterais, sendo então, um excelente tratamento alternativo para o câncer.
Metodologia: Foram utilizados óleos de pequi e de baru disponíveis comercialmente. Os óleos foram diluídos em etanol e mantidos ao
abrigo de luz. As nanoemulsões com carga de superfície negativa (NE-) ou positiva (NE+) foram fornecidas pelo Laboratório de
Nanobiotecnologia (IB/UnB). A linhagem de câncer de pele não-melanoma utilizada foi a A431 (origem humana). As células foram
cultivadas em meio de cultura DMEM suplementados com 10% de soro fetal bovino e 1% de antibiótico, e mantidas em estufa a 37oC e 5%
de CO2. As células foram transferidas para uma placa de cultura de 96 poços e incubadas com diferentes concentrações de óleo livre e
nanoemulsões de pequi e baru por 24h e 72h. Todos os ensaios foram realizados em triplicata. Em seguida, os resultados foram avaliados
pelo ensaio de viabilidade do MTT, determinada após a leitura da absorbância no comprimento de onda de 595nm. A morfologia das
células tratadas foi avaliada por microscópio de contraste de fase.
Resultados: O tratamento com óleo de pequi livre (180µg/mL) reduziu a viabilidade de células A431 para 92,4% e 89,85% em 24 e 72h,
respectivamente. Na concentração de 90µg/mL houve redução de viabilidade para 87,6% após 24h e 91,25% após 72h. O óleo,
nanoestruturado (180µg/mL) NE- mostrou redução da viabilidade para 49,8% e 55,65 % e NE+ para 76,8% e 78,75% em 24 e 72h de
tratamento. Em concentração (90µg/mL) com NE- obteve-se uma redução para 67,7% e 55,5% em 24h e 72h, com NE+ 78% e 83,05 %. O
óleo de Baru livre (180µg/mL) reduziu a viabilidade para 81,2% após 24h e para 118,2% após 72h de tratamento e (90µg/mL) observou-se
redução para 86,4% e 87,8% em 24h e 72h, respectivamente. Na forma nanoestruturada (180µg/mL) houve aumento dessa redução para
63,2% e 98,9% após 24 e 72h com NE- e com NE+ reduziu 75% e 100,7%. Já na concentração de 90µg/mL reduziu 77,8% em 24h e 85,1%
em 72h, 79,5% em 24h e 84,1% em 72h, com NE- e NE+ respectivamente. A morfologia celular não sofreu alterações expressivas.
Conclusão: A redução de viabilidade nas células A431 foi mais efetiva com os óleos nanoestruturados, correspondendo às expectativas de
que as nanoemulsões otimizam a entrada e absorção de componentes bioativos nas células de interesse.Os óleos de baru e pequi, e suas
respectivas nanoemulsões, mostraram uma significativa atividade citotóxica em células de câncer não-melanoma. Os resultados obtidos,
em geral, foram mais satisfatórios nas nanoelmusões com carga negativa e com maior concentração. Em suma, os óleos de pequi e baru,
livres ou nanoestruturados, apresentam promissoras atividades antitumorais. Mais estudos já estão em andamento para confirmar os
mecanismos de ação envolvidos. Espera-se que futuramente essa estratégia possa ser uma possibilidade de tratamento para o câncer de
pele, uma vez que esse tipo de câncer tem expressivas taxas de incidência no Brasil e seu tratamento atual apresenta efeitos colaterais
severos.
Palavras-Chave: Câncer de pele não-melanoma, Pequi, Baru, Caryocar brasiliense, Dipteryx alata, Nanoemulsão.
Colaboradores: Marina Carvalho Sampaio, Alicia Simalie Ombredane, Victor Hugo Sousa Araújo, Ricardo Bentes Azevedo.
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Diálogos culturais em Vozes anoitecidas de Mia Couto
Beatriz Costa Lima Pinheiro
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Instituição: UnB
Orientador (a): ANA CLAUDIA DA SILVA
Introdução: O trabalho se divide em duas partes: a primeira trata de teorias que abordam diferentes conceitos sobre a miscigenação
cultural que aconteceu no continente africano, discutindo a pertinência e a bagagem histórica implicada nos conceitos de mestiçagem,
sincretismo, hibridação e crioulização/crioulidade. Na segunda parte, analisamos três contos presentes em Vozes Anoitecidas, de Mia
Couto (2013). Os contos foram escolhidos principalmente pela complexidade e pela forma como demonstram a formação de uma cultura
intermediária que mescla as culturas tradicionais africanas e as culturas europeias, impostas pelo colonialismo. A escrita de Mia Couto
procura recuperar as culturas tradicionais africanas tornando-as parte vital da sua literatura, na medida em que os saberes tradicionais
movem as personagens em suas decisões e na forma que elas têm de compreender o mundo. Voltar-se para a tradição seria uma forma de
se contrapor à cultura portuguesa, imposta à força pelo regime colonial.
Metodologia: Utilizamos como embasamento teórico para reflexão sobre os conceitos que se referem às misturas culturais os textos de
Maria Fernanda Afonso, no livro O Conto Moçambicano (2004) e de Zilá Bernd, no livro Margens da cultura (2000), esta última pensa as
misturas culturais a partir da observação da obra de autores francófonos do Caribe. Afonso, por sua vez, aborda o multiculturalismo no
próprio país moçambicano. Da obra de Mia Couto, escolhemos os contos: “O dia em que explodiu Mabata-Bata”, “Afinal, Carlota Gentina
não chegou de voar?” e “A história dos aparecidos”, todos de Vozes anoitecidas (COUTO, 2013) A análise foi baseada nos textos teóricos
lidos, na fortuna crítica do autor e também nas discussões realizadas para a elaboração do trabalho.
Resultados: Os resultados desta investigação nos permitem começar a compreender a complexidade do problema cultural de países que
sofreram a colonização, não só do continente africano. A análise dos contos apontou para o fato de que as culturas tradicionais estiveram
muito presentes na composição de Vozes anoitecidas (2013), embora não sejam elas a única realidade ali presente. As personagens
coutianas encontram-se, em geral, divididas entre duas ordens culturalmente diversas, duas formas de mundividência: aquela da tradição
africana, herdada da família e das relações comunitárias, e a ocidental, ou europeia, imposta aos moçambicanos pela colonização. Há
circunstâncias em que estas duas ordens se chocam, mas há outras em que a percepção da personagem é moldada simultaneamente pelas
duas, formando, pela hibridação, uma síntese cultural própria da pós-colonialidade.
Conclusão: A mistura entre as culturas de raiz branca e negra é, ainda hoje, um traço forte da nação moçambicana. Não se pode mais
pensar uma África intocada pela cultura europeia, retornar a uma cultura negra intocada pelo imperialismo europeu seria uma utopia
romântica. A literatura representa os anseios do homem moçambicano nos primeiros anos após a independência, quando foi preciso
sonhar um país cuja construção estava a ser adiada pela guerra civil, potencialmente mais destrutiva que a luta de libertação nacional. O
estudo dos contos de Mia Couto permitiu-nos observar, nas personagens, os movimentos dos moçambicanos dentro de uma cultura
marcada pela hibridação, ou seja, cuja nova feição guarda traços tanto das culturas tradicionais, quanto da cultura portuguesa. Basta
lembrar eu a língua oficial desse país multilíngue é a portuguesa, a literatura esctira em português torna-se instrumento de difusão de
valores africanos que, pro meio dela, atingem leitores do mundo todo.
Palavras-Chave: Mia Couto, Vozes Anoitecidas, mestiçagem, hibridação.
Colaboradores: Grupo de Pesquisa Mayombe: Literatura, História e Sociedade.
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Religiosidade no contexto hospitalar: percepções e experiências dos médicos
Beatriz de Sousa Neves
Unidade Acadêmica: Curso de Psicologia
Instituição: UCB
Orientador (a): Marta Helena de Freitas
Introdução: Muitas pesquisas vêm reconhecendo a importância da religiosidade/espiritualidade no contexto hospitalar. Entretanto, o tema
tem sido pouco ou nada abordado na formação profissional em saúde, especialmente na medicina, e raras pesquisas são realizadas
diretamente com esses profissionais (ALBUQUERQUE, 2006). Mesmo dentre as que investigam aspectos relacionados à dimensão religiosa
ou espiritual dos usuários dos serviços de saúde, mais raras são ainda as que investigam o que seriam boas ou más práticas dos
profissionais de saúde no modo de lidar com ela (LUCCHESE; KOENIG, 2013). Dessa forma, emergiram os questionamentos: como os
médicos percebem a espiritualidade/religiosidade no contexto hospitalar e de que maneira lidam com ela? Tendo-as como norteadores,
este trabalho teve como objetivo investigar percepções e experiências de médicos frente às expressões de religiosidade/espiritualidade de
seus pacientes, no contexto hospitalar.
Metodologia: Este estudo integra pesquisa maior aprovada pelo CNPq e pelo CEP-UCB, na qual foram realizadas entrevistas
semiestruturadas de cunho fenomenológico com diversos profissionais de saúde no contexto hospitalar. Estas contemplaram nove eixos
temáticos, sendo que o presente estudo manteve foco em cinco: percepção sobre a religiosidade/espiritualidade do paciente, relações que
estabelecem entre religiosidade/espiritualidade e saúde, como lidam com a questão, o que consideram ser boas e más práticas no modo
de lidar com este binômio, abordagem do tema na formação. Foram analisadas duas entrevistas de médicos do Hospital Infantil de Palmas
(HIP) e duas de médicos do Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), sendo dois homens e duas mulheres, entre 26 e 45 anos. As
entrevistas foram gravadas e posteriormente transcritas. A partir de uma leitura fenomenológica sobre material transcrito, buscou-se
identificar as convergências e divergências nas experiências compartilhadas pelos entrevistados.
Resultados: Convergente nas falas dos médicos foi a percepção de presença constante de expressões de religiosidade/espiritualidade por
parte de seus pacientes e o reconhecimento de sua importância no enfrentamento da doença. Todos os entrevistados apontaram o diálogo
e a escuta como essencial e consideraram como boas práticas aceitar e respeitar todo tipo de religião. Como más práticas, relacionaram:
desacreditar, desrespeitar, recriminar ou desvalorizar a crença do paciente. Três profissionais afirmaram que o tema não foi abordado
durante a formação. Como aspectos divergentes foram relatados: a existência de um grupo de oração realizado por profissionais dentro do
hospital, a expressão de preconceito por uma colega contra a religião de determinado paciente e, ainda, a falta de capela no hospital como
fato que corroboraria para maior emergência dessa expressão. No HIP foi abordada a recorrência ao judiciário, quando o familiar tomava
uma decisão contrária à medicina, em caso de vida ou morte.
Conclusão: O estudo leva ao questionamento sobre porque um tema tão presente no contexto hospitalar não é abordado durante a
formação profissional. As pequenas diferenças observadas entre os dois hospitais mostram a importância de serem inseridos na formação
profissional em saúde estudos sobre as particularidades regionais do local onde o estudante de medicina poderá atuar. Todos os
profissionais apontaram o respeito à crença do paciente como uma boa prática, entretanto, eles demostraram que esta deveria ser levada
em conta desde que não interferisse negativamente na prática da medicina. Estes aspectos apresentam desafios para o atendimento aos
princípios de humanização do SUS (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004) e leva a reflexão sobre o fato de que o conhecimento técnico do
profissional em medicina é fundamental e precisa ser valorizado, mas ao mesmo tempo precisa ser colocado em prática de um modo que
não confronte ou não desconsidere os próprios valores dos usuários, inclusive os religiosos.
Palavras-Chave: religiosidade, espiritualidade, hospital, médicos.
Colaboradores: Prof. Marta Helena de Freitas (coordenação do projeto e realização de entrevistas, tanto para o presente recorte quanto
para o projeto mais amplo), Prof. Virgínia Nunes Turra (levantamento bibliográfico e orientações complementares), Prof. Msc. Cibelle
Antunes Fernandes (realização de entrevista no HBDF), Érica Brasil (transcrição de entrevista do HBDF), Maria das Graças Lopes Barbosa
(transcrição de entrevista do HBDF).
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Avaliação histopatológica das lesões devido à intoxicação por branquiária no fígado de bovinos de
matadouro.
Beatriz Guimarães Araújo de Castro
Unidade Acadêmica: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária
Instituição: UnB
Orientador (a): MARCIO BOTELHO DE CASTRO
Introdução: A Brachiaria spp. é a forrageira mais utilizada no Brasil Central, visto que possui boa adaptabilidade às condições do cerrado,
como acidez do solo, baixa fertilidade e períodos de estiagem recorrentes (Driemeier et al., 1999, Castro et al., 2007), além de se
estabelecerem facilmente, possuírem alta produção de matéria seca, bom valor nutritivo e resistência à pragas (Souza & Dutra, 1991).
Desde a introdução da B. decumbens no Brasil, começou a se observar quadros de fotossensibilização em animais submetidos a este tipo
de pastagem. Inicialmente, a toxicidade foi associada à presença do fungo Pithomyces chartarum (Nobre & Andrade, 1976, Fioravanti,
1999), porém foi observado posteriormente que a intoxicação é causada por saponinas esteroidais litogênicas presentes na planta (Brum
et al., 2007, Castro et al. 2009). A fotossensibilização possui as formas primária e secundária. A primária ocorre pela ingestão de agentes
fotodinâmicos pré-formados e, a secundária ocorre por lesões hepá
Metodologia: Foram coletados fragmentos de fígado de 95 bovinos, nelore, abatidos em um frigorífico do município de Gurupi – TO. Os
animais foram separados em grupos de acordo com o tipo de pastagem em que estavam submetidos (44 animais mantidos em pastagens
de Brachiaria spp. e 51 animais mantidos em Andropogon spp.). Foram coletadas informações a respeito da procedência e histórico dos
animais a fim de realizar um levantamento epidemiológico da região. O fígado dos animais foram inspecionados na linha de abate para
verificar a presença de alterações macroscópicas. O material coletado foi fixado em formol a 10% e encaminhado para o Laboratório de
Patologia Veterinária da Universidade de Brasília. Os fragmentos de fígado foram clivados, incluídos em blocos de parafina, cortados a 4-5
micrômetros de espessura, corados por hematoxilina-eosina e avaliados em microscópio de luz. Foram estabelecidos graus de alterações
histopatológicas, numa escala de 0 a 3 cruzes (+), sendo que: grau 0 (-) = ausência
Resultados: A comparação realizada por meio de exame histopatológico em fígado de bovinos mantidos em pastagens de Andropogon spp.
e Brachiaria spp. demonstrou a presença, em diferentes graus de infiltrado mononuclear periportal, fibrose periportal, proliferação de
ductos biliares e, no caso de animais mantidos em pastagem de Brachiaria spp., a presença de macrófagos espumosos, conforme
demonstrado na Tabela 1. A presença de infiltrado mononuclear periportal foi observada em todas as amostras de fígados bovinos
mantidos em Brachiaria spp., sendo variável a intensidade do infiltrado. Dos 44 animais, 34 apresentaram alteração discreta (+) e 12
apresentaram alteração moderada (++). Em bovinos mantidos em Andropogon spp., essa alteração foi demonstrada em fígados de 32 dos
51 animais, sendo que 31 apresentaram alteração discreta e 1 alteração moderada. A proliferação de ductos biliares foi observada em
fígados de 41 dos 44 animais mantidos em Brachiaria spp., sendo 34 animais com alteração discreta
Conclusão: O estudo comparativo dos achados histopatológicos entre fígados de animais mantidos em pastagens de Andropogon spp. e
em Brachiaria spp. demonstrou que, a frequência das alterações no grupo de Brachiaria spp. são significativamente maiores e, pode-se
sugerir uma correlação entre o consumo desse tipo de planta e a presença das lesões no tecido hepático. Apesar de não se conhecer muito
a respeito da relação entre a presença de macrófagos espumosos com a intoxicação por Brachiaria spp., sabe-se que a presença deles está
relacionada ao consumo desta planta não somente em bovinos como também em outras espécies que ingerem esse tipo de pastagem.
Apesar de terem sido encontrados cristais de saponina no interior dos macrófagos espumosos, não foram encontrados tais cristais em
ductos biliares, mesmo sendo estes característicos da intoxicação por Brachiaria spp. A distribuição aleatória dos macrófagos espumosos
sugere que estes não seguem um padrão e podem ser encontrados em várias partes do p
Palavras-Chave: brachiaria, saponina, intoxicação
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Desenvolvimento e estudo de estabilidade preliminar de filmes a partir de polímeros acrílicos e
celulósicos para liberação sustentada de fármacos no tratamento da doença periodontal
Beatriz Pereira Neves
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. Logo, o seguinte
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 biocompatív
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: A obtenção de sistemas de liberação para uso na bolsa periodontal é favorecida 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, 19
Conclusão: Com relação aos filmes, foram obtidos 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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Modificação de gene de resistência L3 de Capsicum contra tobavírus e o estudo de interação vírushospedero
Beatriz Santos Carvalho
Unidade Acadêmica: Departamento de Biologia Celular
Instituição: UnB
Orientador (a): TATSUYA NAGATA
Introdução: O desenvolvimento de plantas contendo genes de resistência aos patógenos mais relevantes é uma das estratégias mais
eficazes de controle de pragas e seu uso contribui para a redução das perdas na agricultura e aumento de produção. Entre os genes de
resistência mais estudados destacam-se aqueles que induzem uma reação de hipersensibilidade em resposta ao ataque de um patógeno. A
reação de hipersensibilidade (RH) é um dos mecanismos mais eficientes de resistência da planta contra patógenos como vírus, bactérias e
fungos. A alta temperatura, muitas vezes, inibe a expressão da resistência a doenças ou a imunidade geral da planta. Além disso, muitos
genes de resistência à infecção viral com base na resposta de indução de RH são sensíveis à alta temperatura (termo-sensível). As pimentas
do gênero Capsicum são alvo de ataque de vários vírus, como o Pepper mild mottle virus (PMMoV). PMMoV é um tobamovírus que já foi
relatado no Brasil e pode causar severos problemas na pimenticultura nacional.
Metodologia: Para avaliar o funcionamento de gene de resistência, precisa estabelecer o sistema de bioensaio. Segundo Tomita et al.
(2011), a indução de morte celular programada por co-infiltração de clone infeccioso de PMMoV e gene L3 em planta de Nicotiana
benthamiana que não possui gene de resistência L3 causa as lesões locais. Isso é o sinal de acontecimento de morte celular programada.
Para estabelecer o sistema, o cDNA do genoma completo do PMMoV foi clonado em vetor binário pJL89. E o gene de L3 isolado e clonado
em vetor pGEM-T easy foi sequenciado no trabalho anterior e foi selecionado dois clones de L3 (CLone 1 e Clone 6). Estes genes foram
subclonados em vetor binário pGreen II. Estas construções foram introduzidos em bactéria Agrobacterium tumefaciens GV3101:pSoup. A
agrobacteria transformadas com clone infeccioso de PMMoV e L3 foram cultivadas e agroinfiltradas em planta de N. benthamiana. As
plantas foram mantidas em casa de vegetação com temperatura controlada de em baixo de 28 C
Resultados: Após a infiltração de PMMoV e gene L3 em N. benthamiana, nenhum lesão local, a prova de morte celular programada, foi
observado. Dois clones, C1 e C6 foram utilizados para agroinfiltração. As sequencias dos clones foram comparadas com a do banco de dado
de DNA, descobriu-se as mutações não silenciosas.
Conclusão: Com estes resultados, temos conclusão que as mutações dos clones devem ser corrigido utilizando as técnicas de site-directed
mutagenesis para obter a reação de morte celular programada no bioensaio.
Palavras-Chave:
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Determinação de parâmetros para criação de um banco de dados de imagens de projéteis no calibre
9mm
Bernardo Azevedo Felipe
Unidade Acadêmica: Departamento de Engenharia Mecânica
Instituição: UnB
Orientador (a): PALLOMA VIEIRA MUTERLLE
Introdução: Em crimes envolvendo armas de fogo utiliza-se o Confronto Balístico para relacionar elementos de munição (estojos ou
projéteis) coletados na cena de um crime com a suposta arma da qual partiram. Tradicionalmente usa-se um Microscópio Óptico
comparando marcas características (geradas no disparo) presentes nestes elementos coletados com as presentes naqueles pré-deflagrados
com tal arma. Devido a limitações deste método, a Polícia Federal estuda a confiabilidade de um sistema eletrônico com banco de dados
que digitaliza e compara imagens de elementos de munição – Evofinder, desenvolvido pela empresa russa ScannBI Technology® - com os
tipos de munições nacionais. Este trabalho tem então como objetivo o estudo estatístico da confiabilidade de tal sistema para munições de
calibre nove milímetros e ainda estabelecer, além da efetividade na comparação de dois elementos de munição, parâmetros e requisitos
para inserção de amostras no sistema, visando a otimização de seu uso.
Metodologia: Foram coletados diversos tipos de munição fabricados pela Companhia Brasileira de Cartuchos e criados bancos de dados no
EVOFINDER, sendo coletados e digitalizados elementos padrões (deflagrados) dos seguintes tipos: 2 do encamisado total ogival, 2 do
expansivo ponta oca, 2 do expansivo ponta oca GOLD e 2 do expansivo ponta oca COPPER. Tais bancos foram duplicados em dois grupos:
peritos com experiência em confronto balístico e técnicos sem experiência (aluno), estabelecendo-se a qualificação necessária ao usuário
para a inserção de amostras. Em seguida foi criado um banco de dados questionado, ou seja, para cada arma e tipo de munição utilizada
fora coletado e cadastrado no sistema um projétil e um estojo identificados como questionados, havendo os mesmos grupos: aluno e
perito. Em seguida, efetuaram-se os confrontos (padrão – questionado), obtendo-se a efetividade, e ensaios de dureza em projeteis,
buscando estabelecer a influência destas propriedades na referida efetividade do sis
Resultados: Em uma amostra de 712 projeteis no Evofinder, confrontou-se para cada arma, os 4 projeteis questionados com cada um dos 4
projeteis padrões, variando em cada um as configurações de perito e de aluno, e dentro destes ainda, os modos de cheio e de secundário.
Observou-se então a posição em que os projeteis eram listados, sendo a vigésima a última aceitável. Plotou-se então um gráfico da
probabilidade acumulada de se encontrar o projétil correspondente em função da posição. A partir de uma regressão pelo método dos
mínimos quadrados, traçou-se uma curva para calcular a efetividade, dada pela razão entre as áreas abaixo da curva e a unitária total,
respectivamente. Verificou-se uma baixa efetividade para o expansivo ponta oca COPPER. Quanto aos ensaios de dureza (Brinell), revelouse uma pequena variação de valores, mas em relação aos diferentes tipos, observou-se que apenas o mesmo tipo citado acima (COPPER)
apresentou um valor bem abaixo em comparação aos demais, próximos entre si.
Conclusão: A comparação dos valores encontrados de dureza com a efetividade do sistema de identificação (encontrada através de uma
análise de variância) sugere que há uma relação direta entre a dureza e a precisão do EVOFINDER, fato evidenciado por projéteis
encamisados (revestidos com certas ligas) como o com cobre, terem uma dureza mais baixa e apresentarem também, um efetividade baixa
Palavras-Chave: Confronto Balístico, Identificação Balística, Sistema comparado, 9mm, EVOFINDER
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Colisões entre Estados e a Corte Interamericana de Direitos Humanos: o caso Uruguai e Paraguai
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Introdução: O artigo trata da relação entre a Corte Interamericana de Direitos Humanos e o Uruguai, no que tange à justiça de transição e
à Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Essa lei foi questionada por diversas vezes desde a sua aprovação, tanto pelo
direito internacional quanto pelo direito interno uruguaio. Opera-se, nesse contexto, uma análise de como se resolvem as colisões de
direito transnacional no Uruguai. A ideia de transconstitucionalismo é base para análise, na medida em que se destaca a importância de
que sistemas jurídicos estatais estejam abertos para o diálogo com a alteridade em busca da resolução de problemas de direitos humanos
que se tornam cada vez mais independentes da ordem estatal. Investiga-se qual a relevância que as decisões internacionais tiveram ao
longo da história do Uruguai e se estas determinaram a aprovação de uma nova lei, que revoga a Ley de Caducidad.
Metodologia: A metodologia consistiu principalmente em análises bibliográficas de textos que tratavam do transconstitucionalismo, ou de
relações transnacionais entre sistemas jurídicos, bem como textos que tratavam da justiça de transição, ou, mais especificamente, do
caso uruguaio e da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Houve, por outro lado, análise das diversas decisões judiciais, de tribunais
nacionais uruguaios e internacionais, que influenciaram no processo histórico de transição no Uruguai. Foram realizadas reuniões
periódicas com os membros da pesquisa, em que se discutiram principalmente aspectos relacionados ao transconstitucionalismo e ao
controle de convencionalidade, assim como os temas específicos de cada pesquisador.
Resultados: A partir da pesquisa, percebeu-se a importância do direito internacional durante o período de transição no Uruguai. Diversas
decisões judiciais de órgãos de direito internacional público influenciaram uma decisão judicial da Suprema Corte de Justiça do Uruguai
que declarou a Ley de Caducidad inconstitucional pela primeira vez. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, por outro lado, foi
influenciada por essa decisão quando condenou o Estado uruguaio pela continuidade da existência de uma lei de anistia no país. Dessa
forma, houve pressão em relação ao legislativo para que se aprovasse uma lei que revoga a Ley de Caducidad. Por outro lado, a Suprema
Corte de Justiça uruguaia afastou a aplicação do direito internacional em decisão que descumpriu a sentença da Corte Interamericana de
Direitos Humanos e declarou a lei que revogava a anistia como inconstitucional.
Conclusão: Discussões a serem feitas a partir da pesquisa envolvem a influência que as decisões internacionais tiveram no processo de
revogação da Ley de Caducidad. Percebe-se que, na medida em que o judiciário e o legislativo uruguaio foram influenciados pelas
decisões do direito internacional público, houve uma articulação entre o direito internacional e o direito estatal uruguaio, que se mostrou
aberto para o diálogo e uma conversação construtiva entre as diferentes ordens jurídicas envolvidas no conflito. Em outras ocasiões, o
judiciário uruguaio se mostrou resistente ao direito internacional, afastando a aplicação deste com base em noções de soberania que
fecham normativamente o direito estatal e impedem que se construam pontes de transição entre os sistemas jurídicos envolvidos em
um conflito comum. A justiça de transição, portanto, também envolve problemas de direitos humanos pensados além do Estado, que
dependem de articulação normativa e abertura dialógica para su
Palavras-Chave: Transconstitucionalismo, Uruguai, Justiça de transição, Direito internacional, Direitos humanos.
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Comparação dos promotores AOX1 e PGK de Pichia pastoris para expressão de a-amilase
Bianca Aguiar Alves
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Orientador (a): LIDIA MARIA PEPE DE MORAES
Introdução: O primeiro passo para produção de etanol a partir de amido ocorre pela ação de enzimas amilolíticas as quais atuam na
degradação de amido em glicose, o segundo é a fermentação deste açúcar pelos microrganismos. A levedura metilotrófica Pichia pastoris é
um excelente sistema de expressão heteróloga de proteínas pois realiza modificações pós-traducionais que pouco alteram a atividade
proteica. Em P. pastoris, o promotor AOX1 é um forte promotor induzido por metanol e é responsável pela transcrição da enzima álcool
oxidase que oxida metanol à formaldeído, liberando peróxido de hidrogênio. Outro promotor utilizado é o PGK que é constitutivo e
controla a expressão da enzima 3-fosfoglicerato quinase, a qual atua na via glicolítica. O objetivo do estudo é comparar a expressão de aamilase de Bacillus subtilis em P. pastoris utilizando os promotores AOX1 e PGK.
Metodologia: Para construção dos vetores, o gene de a-amilase foi clonado no vetor comercial pPIC9 que já continha o promotor AOX1. Já
o promotor PGK1 do vetor pPICZa foi inserido no vetor pPIC9 por PCR seguida de recombinação homóloga. A linhagem GS-115 de P.
pastoris foi transformada por eletroporação. Alguns clones foram selecionados pela formação de halo em placa de amido corada com
iodo. Seu sobrenadante foi submetido a um ensaio enzimático para detectar a porcentagem de degradação do amido pela amilase
produzida. As proteínas foram precipitadas com TCA e submetidas à eletroforese em gel de poliacrilamida para avaliar o perfil de secreção
da amilase e depois a um zimograma para analisar a atividade da amilase.
Resultados: A atividade de amilase foi medida e calculada, o promotor AOX1 gerou maior expressão da amilase do que sob o controle com
promotor PGK. Vale ressaltar que o promotor AOX necessita da presença de metanol para ser ativado, porém o nível de metanol deve ser
mantido baixo para não tornar um fator limitante no crescimento da levedura, pois é um composto tóxico em altos níveis. Também foi
feito o gel de SDS-PAGE e posteriormente zimograma, que comprovaram a produção da enzima e sua atividade amilolítica.
Conclusão: Ocorreu maior produção de a-amilase quando seu gene estava sob o controle do promotor AOX, embora este promotor
dependa da presença de metanol para ativar a transcrição, ele mostrou ser mais forte na produção proteica.
Palavras-Chave: Pichia pastoris, produção de alfa-amilase, promotores constitutivo e induzido.
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Modelo de regressão Weibull-exponenciada para dados de censura intervalar
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Introdução: Análise de sobrevivência estuda o tempo até a ocorrência de um evento de interesse, que caracteriza tempo de falha.
Contudo, há situações em que a variável resposta é registrada em intervalos de tempo. Nesses casos, sabe-se que o evento de interesse
ocorreu em algum momento do intervalo de tempo. Dados dessa tipo são chamados dados de censura intervalar (Colosimo e Giolo, 2006).
As distribuições de probabilidade tradicionalmente utilizadas para modelar o tempo de sobrevivência são Weibull, gama, log-normal e loglogística. A escolha da distribuição, usualmente está vinculada com a forma que a função taxa de falha pode assumir. As distribuições
citadas possuem função taxa de falha constante, crescente, decrescente e unimodal. No entanto, nenhuma dessas distribuições acomodam
forma de banheira. Neste trabalho será considerada a distribuição Weibull-exponenciada que possui todas as formas da função taxa de
falha mencionadas acima, tornando-a muito flexível em diversas aplicações.
Metodologia: No contexto de sobrevivência uma forma de incluir covariàveis na análise é feita por meio de modelos de locação e escala.
Essa classe de modelos utiliza a transformação logarítmica nos tempos de falha de tal forma que para um dado vetor de covariáveis o
logaritmo do tempo de falha tem uma distribuição com parâmetro de locação µ (as covariáveis são introduzidos no modelo por meio desse
parâmetro) e um parâmetro de escala s. Este trabalho foi desenvolvido com base no modelo de Mudholkar, Srivastava, Kollia (1996) e é
proposto um modelo de regressão Weibull-exponenciada pertencente a classe de modelos de locação e escala para dados com censura
intervalar. A função de sobrevivência é definida como a probabilidade de uma observação não falhar até um certo tempo t, ou seja, da
observação sobreviver ao tempo t. Utilizou-se o estimador não paramétrico de Kaplan-Meier para fazer uma análise descritva dos dados e
também avaliar o ajuste do modelo de regressão Weibull-exponenciada proposto.
Resultados: Este trabalho analisou os dados de um estudo retrospectivo realizado com 94 mulheres, em que 46 delas receberam o
tratamento com radioterapia e 48 com radioterapia e quimioterapia. As pacientes foram inicialmente observadas a cada 4 ou 6 meses. O
evento de interesse foi a primeira ocorrência da retração da mama. Como as pacientes foram observadas em tempos aleatórios e
distantes, o tempo exato do evento era desconhecido, mas sabia-se que tinha ocorrido entre duas visitas consecutivas. Com as estimativas
dos parâmetros, a função de sobrevivência do modelo foi estimada e um gráfico da função de sobrevivência estimada por Kaplan-Meier e
da função de sobrevivência do modelo foi construido. Esse gráfico mostrou um ajuste satisfatório do modelo proposto aos dados
analisados. Por meio do teste da razão de verossimilhança verifiou que o modelo de regressão Weibull-exponencializado se mostrou mais
adequado para os dados, do que seu caso particular, o modelo de regressão Weibull.
Conclusão: Métodos gráficos e testes de hipóteses mostraram um bom ajuste do modelo aos dados. Dessa forma, concluí-se que pacientes
que receberam apenas radioterapia, possuem tempo mediano de vida maior do que pacientes que foram submetidos à radioterapia e
quimioterapia.
Palavras-Chave: Análise de sobrevivência, Censura intervalar, Distribuição Weibull-exponenciada, Modelo de regressão
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Jovem e consumo cultural em tempos de convergência- cenário do DF Etapa III. Perfil estudantes de
jornalismo da Universidade Católica de Brasilia
Bianca Marinho Pereira
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 Bianca Marinho responsável pela aplicação na UCB. Foram recortadas as questões mais relevantes do questionário, que ficou
disponível durante duas semanas, entre junho e julho de 2015.
Resultados: A análise do perfil dos jovens do DF (Fase 1) em comparação com os jovens formandos de jornalismo do DF (Fase 2) permite
observar a substituição de meios como televisão e jornal impresso por smartphones e notebooks. Ou seja, a pesquisa dentre os formandos
de jornalismo do DF confirma a pesquisa nacional. Por outro lado, há diferenças entre as faculdades (UnB, UCB e UniCEUB) com relação à
faixa de renda dos alunos. Assim como na fase 1, a maior parte dos respondentes da Fase 2 é do sexo feminino (76%). Mais da metade dos
formandos respondentes possui smartphone e notebook e realizam atividades online em dispositivos móveis durante momentos de
espera. Eventos festivos foram indicados como situações com divulgação, comentário ou compartilhamento na Internet no exato momento
que estava acontecendo. Esse hábito demostra o quanto os jovens estão cada vez mais conectados com o mundo virtual. Na UCB, por
exemplo, mais de 90% busca informações em sites e portais de notícias e 57% no Facebook.
Conclusão: Duas características se destacam nos resultados das pesquisas: presença predominantemente feminina dentre os respondentes
(69 % DF, Fase 1 e 85% UCB, Fase 2) e baixo número de jovens formandos em jornalismo que buscam informações em jornal impresso (10%
DF, Fase 1 e 21% UCB, Fase 2). O público respondente da UCB interage com várias mídias ao mesmo tempo e realiza atividades online em
dispositivos móveis durante momentos de espera. Isso pode estar associado à facilidade em acessar redes wi-fi em alguns
estabelecimentos de ensino e comerciais no DF e ao grande número de respondentes com smartphones (92% UCB). Com os resultados,
conclui-se que mesmo a UCB possuindo em média alunos com faixa de renda menor que as outras faculdades analisadas (86% dos
formandos em jornalismo possui renda menor que 9.264,00), o perfil do jovem formando em jornalismo na instituição é de inserção na
cultura de convergência midiática, também confirmada no perfil dos outros dois grupos de formandos (UnB e UniC
Palavras-Chave:
Colaboradores: Leilane Gama (IC/UnB), Luana Pereira (IC/UnB), Alzimar Ramalho (IESB), Luciane Agnez (IESB).
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Obtenção de biodiesel e seus derivados a partir de óleos brutos extraídos de sementes de plantas do
cerrado
Bianca Novaes Santos
Unidade Acadêmica: Instituto de Química
Instituição: UnB
Orientador (a): PAULO ANSELMO ZIANI SUAREZ
Introdução: Nesse estudo, o intuito foi transformar o tingui em biocombustível, pois o mesmo pode ser originado de qualquer espécie
vegetal, plantas oleaginosas e de biomassa florestal. De acordo com a definição técnica da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997,
biocombustível é todo combustível derivado de biomassa renovável para uso em motores a combustão interna, ou, conforme
regulamento, para outro tipo de geração de energia, que possa substituir parcial ou totalmente combustíveis de origem fóssil. O objetivo
do estudo diante uma fonte renovável, foi de inovar com uma opção de semente oleaginosa que faz parte da área geográfica de estudo, o
Centro-Oeste.
Metodologia: As sementes foram desidratadas, depois trituradas e colocadas em um Soxhlet com n-hexano para a extração. Após toda a
extração de óleo, o hexano era separado do óleo em um rota evaporador e dava-se início ao processo de fabricação do biodiesel por uma
esterificação seguida de uma transesterificação básica. A esterificação é um processo de catálise ácida onde o catalisador é o H2SO4 com
uma proporção de apenas 1% em relação ao óleo e o solvente utilizado é o metanol . Essa reação acontece em refluxo, no tempo de 2h,
com agitação magnética e banho maria, é importante que a temperatura de 60ºC tenha sido atingida para que o solvente e o catalisador
entrem na reação e assim dê início a mesma. Após os 120 min, o biodiesel é colocado em um filtro onde é separado da glicerina e lavado
com água destilada até não haver mais resíduos. A etapa seguinte de transesterificação é efetuada da mesma forma, porém o catalisador é
o KOH e a reação não é necessária ser feita em refluxo.
Resultados: Em relação a porcentagem do óleo na semente, o resultado obtido teve uma média de 40% e 5% de água. A viscosidade obtida
foi de 6,1101 mm²/s onde o padrão especificado da ANP está entre 3,0 a 6,0. A massa específica encontrada foi de 878,3 kg/m³ e a norma
aceita de 850 a 900 kg/m³. O índice de acidez resultante foi de 0,89 mgKOH/g, contudo o padrão limite é até 0,50. O resíduo de carbono foi
de 0,19% e a norma aceita apenas 0,05%. Todos esses dados são relacionados ao biodiesel de tingui.
Conclusão: Com a viscosidade e a densidade, alguns problemas para o motor já são eliminados como a combustão inadequada e
diminuição de poluentes no ar. Nem todos os resultados foram satisfatórios, porém o tingui não está descartado como ser uma possível
fonte renovável de energia, pois é possível atingir os resultados esperados dentro da norma com algumas mudanças e estudos mais
profundos a respeito da semente.
Palavras-Chave: Tingui, esterificação e transesterificação
Colaboradores: Osvaldo Kojiro Iha
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Indicadores imunoquímicos para a análise funcional da qualidade do solo
Bianca Oliveira do Vale Lira
Unidade Acadêmica: Genética Molecular e de Microrganismos
Instituição: UCB
Orientador (a): Everaldo Gonçalves de Barros
Introdução: “Qualidade de solo” é um termo amplo que compreende o equilíbrio entre fatores geológicos, hidrológicos, químicos, físicos e
biológicos. Tem sido definido como a capacidade do solo de funcionar dentro dos limites dos ecossistemas de forma a manter a
produtividade biológica e a qualidade da água e do ar, além de promover a saúde humana, de plantas e de animais. Desta forma, é
extremamente importante a busca de métodos de avaliação da diversidade de microrganismos no solo e também de formas de utilização
desses dados para inferir sobre a qualidade do solo. Uma das alternativas para a análise funcional da microbiota de solo é a
metaproteômica, que permite a análise conjunta das proteínas de microrganismos presentes em um determinado meio. Neste projeto,
propõe-se estabelecer as bases para o desenvolvimento de um procedimento, baseado em métodos imunoquímicos, para avaliar e
quantificar enzimas-chave que catalisam reações dos ciclos biogeoquímicos do C, N, S e P.
Metodologia: O DNA foi extraído de amostras de solo de Cerrado, solo agricultável da região do Entorno do DF, lodo de esgoto anaeróbico
da estação de tratamento de esgoto da Asa Norte (DF) e lodo de tratamento de água (CAESB). Foi depois avaliado por eletroforese em gel
de agarose e quantificado por fluorimetria. Fragmentos específicos foram amplificados utilizando pares de primers para sequências de
genes de enzimas-chaves dos ciclos do C, N, S e P. Os produtos de PCR foram analisados e ligados ao vetor pGEM T-Easy (PROMEGA).
Células de E. coli EPI300 ultracompetentes foram transformadas por eletroporação e o DNA plasmidial foi extraído. A identidade dos
fragmentos foi confirmada por sequenciamento. Os fragmentos serão subclonados no vetor de expressão pET21 a(+) (NOVAGEN) a partir
de primers com sítios para BamHI e XhoI e serão inseridos na linhagem de expressão BL21 (DE3).
Resultados: A identidade do produto de amplificação obtido com os primers para o gene amoA (ciclo do nitrogênio) foi confirmada por
sequenciamento. A amplificação foi positiva apenas a partir de solo agricultável e de lodo de esgoto anaeróbico. Não foram obtidos
produtos a partir de solo de Cerrado. Foi feito um alinhamento no programa BIOEDIT para definir a melhor sequência utilizada para a
expressão, e a colônia 9 possuía maior região conservada. O produto obtido com primers para o gene dsrab (ciclo do enxofre) não
apresentou similaridade com as sequências do gene dsrab depositadas no Genbank. A identidade do produto obtido com os primers para o
gene mcrA (ciclo do carbono) foi confirmada por sequenciamento e o clone isolado foi designado C7 mcr. A identidade do produto obtido
com primers para o gene cbbL (ciclo do carbono) foi confirmada por sequenciamento. Não foi possível a amplificação de fragmentos do
gene ppx (ciclo do fósforo).
Conclusão: Foi possível a obtenção de clones a partir de amostras de DNA de solo agricultável e lodo de esgoto anaeróbico dependendo da
enzima. Este foi o caso da enzima amoA. Apesar das bactérias redutoras de sulfato, que possuem o gene dsrab, estarem presentes em
amostras livres de oxigênio, inclusive em lodo de esgoto anaeróbico, não foi possível sua amplificação a partir do DNA dessa amostra. Os
clones positivos para os genes amoA, mcrA e cbbL serão transferidos do vetor de clonagem (pGEM T-Easy) para o vetor de expressão pET
21a (+), o que permitirá a produção de oligopeptídeos correspondentes que irá medir a atividade microbiana do solo. Foram desenhados
primers para os genes amoA e mcrA , que após a amplificação adicionam sítios de enzima de restrição (BamHI e XhoI), para a subclonagem
no vetor de expressão. No caso dos genes dsrab, ppx e rubisco, novos primers serão desenhados. E para os genes dsrab e ppx, novas
amostras serão coletadas e confirmadas para uma futura clonagem.
Palavras-Chave: Metaproteômica; Clonagem; pET 21 a(+); pGEM T-Easy; Amônia monooxigenase (amoA); Rubisco (cbbL); Metil coenzima
M redutase (mcrA); Sulfito redutase dissimilatória (dsrab); Exopolifosfatase (ppx).
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Levantamento e estudo da diversidade de Begomovirus em batata doce do nordeste brasileiro
Brenda de Moura Bezerra
Unidade Acadêmica: Departamento de Fitopatologia
Instituição: UnB
Orientador (a): RITA DE CÁSSIA PEREIRA CARVALHO
Introdução: A batata-doce (Ipomoea batatas L.) é uma hortaliça da família Convolvulaceae, de fácil cultivo e baixo custo de produção que
desenvolve-se bem em diferentes condições pela sua característica de rusticidade, sendo cultivada em grande parte do território brasileiro,
principalmente nas regiões Sul e Nordeste. Pode ser utilizada tanto na alimentação humana (in natura ou processada industrialmente) ou
para alimentação animal. Sua principal forma de propagação é via ramas, o que facilita a ocorrência de problemas com fitopatógenos,
principalmente aqueles de etiologia viral, que são facilmente transmitidos vegetativamente. Assim, o objetivo deste trabalho foi realizar
um levantamento da ocorrência de espécies que infectam batata-doce, tais como: Sweet potato feathery mottle virus - SPFMV (gênero
Potyvirus, família Potyviridae), Sweet potato mild mottle virus - SPMMV (gênero Ipomovirus, família Potyviridae) e Sweet potato leaf curl
virus - SPLCV (gênero Begomovirus, família Geminiviridae). Adi
Metodologia: Os genótipos foram mantidos na Estação Experimental de Biologia e no Departamento de Fitopatologia da Universidade de
Brasília. Foram analisadas 50 amostras de batata-doce, sendo 14 amostras provenientes da região Nordeste, 4 da região Sul, 11 da região
Norte e 21 da região Centro-Oeste. Cinquenta amostras tiveram o seu DNA extraído através do método CTAB. Realizou-se amplificações
por círculo rolante (Rolling circle amplification- RCA) seguidas de PCR utilizando um par de primer MA 292 e MA293, amplamente utilizado
para detectar espécies do gênero Begomovirus em batata-doce.
Resultados: Obteve-se 45% das amostras positivas. Os amplicóns estão em fase de purificação e envio para sequenciamento. A avaliação
da presença das espécies SPMMV e SPFMV, foi realizada através do teste sorológico Dot-ELISA, utilizando antissoros específicos para
ambas espécies. No teste sorológico 26 amostras foram positivas para Potyvirus e 13 foram positivas para Ipomovirus. Além disto, 40
amostras de batata-doce enxertadas em Ipomoea setosa foram analisadas por metagenômica. As extrações de ácidos nucleicos (RNA e
DNA) foram feitas em um único pool por meio do protocolo Trizol após procedimento de semi-purificação para enriquecimento de
partículas virais. Os ácidos nucleicos foram enviados para sequenciamento Illumina e após análise das sequências foi possível confirmar a
presença das espécies: Sweet potato virus G - SPVG (gênero Potyvirus e família Potyviridae), Sweet potato feathery mottle virus e Sweet
potato chlorotic stunt virus (gênero Crinivirus e família Closteroviridae).
Conclusão: Existe uma grande diversidade de espécies virais infectando batata-doce no Brasil. Este levantamento é fundamental para a
etapa posterior do trabalho que envolve a limpeza clonal de materiais ricos em betacaroteno.
Palavras-Chave: batata-doce, SPFMV, SPLCV, SPMMV.
Colaboradores: Trabalho realizado por: Brenda Bezerra de Moura Orientadora: Rita de Cássia Pereira Carvalho Equipe: Caroline do Amaral
Souza (doutorado), Mariana Macêdo Calaça (PIBIC), Renato de Oliveira Resende (professor UNB) Leonardo Silva Boiteux (pesquisador
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Práticas Sócio Culturais e Uso das TICs - Pesquisa Sócio Culturais e TICs
Brenda Gonçalves dos Reis
Unidade Acadêmica: Competências Digitais e o Mundo do Trabalho dos profissionais de jornalismo
Instituição: UCB
Orientador (a): Sofia Cavalcanti Zanforlin
Introdução: O presente estudo se baseia na noção da migração transnacional. Para compreender esta modalidade, deve-se atrelar o
grande impacto que aparatos tecnológicos causam no processo de deslocamento a nível internacional. Foi encontrado um cenário de
possibilidades: a redução de custos da viagem e a decorrência de mais lugares de residência (Castells, 1996). Além de reduzir custos de
comunicação, uma das características das migrações contemporâneas foi o deslocamento de pessoas entre países do hemisfério sul,
tirando a usual locomoção do sul para o norte. A viabilidade da manutenção de laços com a família (Czaika e de Haas, 2013) se torna
também um dos fatores diferenciais das diásporas modernas. Com a variedade de populações imigrantes afetando simultaneamente hoje
vários países, faz-se necessário então investigar a sua composição. A pesquisa tem o foco no uso de TICs (Tecnologias Informacionais e
Comunicacionais) e a troca informacional entre migrantes e seu processo de pertencimento.
Metodologia: As metodologias usadas no decorrer da pesquisa foram:
1. Foi desempenhado o levantamento de uma revisão bibliográfica acerca do tema da perspectiva transnacional no deslocamento, artigos
que exploravam a migração sul-sul e textos que elucidaram as dimensões culturais num contexto de globalização além da interferência do
uso das TICs nesse processo.
2. Aplicação de questionário elaborado e aperfeiçoado entre orientando e orientadora e construção de possibilidades de abordagem de
instrumentos de coleta de dados.
3. Atualmente a pesquisa está na tabulação de dados obtidos por meio do questionário. Espera-se padronizar respostas (das perguntas
fechadas e abertas) para leitura e análise. Posteriormente dada a investigação dos dados alcançados, serão categorizados e expostos o uso
de TICs.
Resultados: Os estudos que relacionam as migrações contemporâneas com as tecnologias informacionais e comunicacionais trouxeram
grande contribuição para a compreensão deste fenômeno de mobilidade humana, e fortaleceram a potencialidade do uso das TICs.
Segundo Portes (1999), estes aparatos tecnológicos carregam grande valor nas práticas socioculturais que os migrantes desenvolvem. Com
a fragilidade de qualquer apoio institucional, seguro e digno, na prática de locomoção pelo mundo, as TICs facilitam o processo de
sociabilidade em vários contextos das comunidades migratórias, incluindo assim as celebrações de cultura tais como em âmbitos religiosos,
esportivos e mesmo a música. Em primeiro critério, foi percebido o uso do celular como principal aliado para manutenção de vínculos
identitários, afetivos, culturais e políticos com o país de origem. É perceptível também o uso deste no planejamento, trajetória e
negociação de pertencimento local.
Conclusão: Possuindo grande impacto em todo trajetória, e mesmo na negociação ao novo local de pertencimento, percebemos as TICs
como algo do cotidiano do migrante. Entrelaçado e dependente do aparato tecnológico e a internet, a comunidade migratória já
estabelecida e seu fluxo recorrete são marcados pela manutenção de identidade e valor cultural por meio da rede mundial de
computadores, mudando a etnopaisagem e incrementando aspectos socioculturais nos países inseridos. O Brasil ainda recebe um grande
número de migrantes, e as fronteiras de todo mundo também enfrenta simultaneamente esta questão. Estudar e identificar as temáticas
transmigratórias pode resultar no preparo das nações em uma recepção pelo viés dos direitos humanos e políticas públicas de dignidade
para o recém-chegado.
Palavras-Chave: migração; transnacionalidade; TICs; interculturalidade; práticas socioculturais;
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Análise de políticas públicas linguísticas para avaliação da interseção com gênero e multilinguismo
Brenda Ribeiro
Unidade Acadêmica: Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução
Instituição: UnB
Orientador (a): SUSANA MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Introdução: Segundo a lei N. 6.815, de 19 de agosto de 1980, também conhecida como Estatuto do Estrangeiro, as pessoas estrangeiras
que residem no Brasil gozam de todos os direitos reconhecidos as brasileiras, nos termos da Constituição e das leis. Porém, e apesar do
grande crescimento do registro de imigrantes residentes no Brasil proveniente da imagem de país emergente em crescente expansão
econômica, essas pessoas que vêm em busca de melhoria de vida e maiores oportunidades enfrentam muitos obstáculos na busca por
esses direitos. As questões linguísticas são um deles, o direito à informação é um direito humano essencial que, se não concedido nas
línguas compreensíveis pelas pessoas, impossibilita mínima qualidade de vida. Para que não sejam marginalizadas pela insuficiência de
políticas linguísticas inclusivas, a diversidade linguística dessas pessoas não deve ser ignorada.
Metodologia: O trabalho foi desenvolvido depois de uma série de leituras essenciais para o entendimento de conceitos básicos utilizados,
como a diglossia e as políticas púbicas. Esses textos foram analisados e resenhados, bem como debatidos em grupo. Buscou-se
compreender através de questionários algumas das dificuldades dos estrangeiros que chegam ao país. Foram pensados e construídos
juntos questionários diferentes feitos de acordo com o ambiente em que seriam aplicados, visando identificar possíveis problemas no
atendimento aos imigrantes e na garantia de seus direitos básicos. Embora o alcance da aplicação dos questionários tenha crescido, a
pesquisa não apresenta ainda resultados definitivos e continua em andamento. Além disso, foram procurados documentos públicos que
endossassem a responsabilidade do Estado quanto aos direitos das pessoas imigrantes, frisando aspectos linguísticos e questionamentos
de gênero.
Resultados: Não foram encontradas leis referentes ao ensino do português para estrangeiros, apenas iniciativas pontuais de Instituições ou
governos estaduais preocupados com grupos específicos de imigrantes. As políticas linguísticas aparecem dissolvidas dentro de políticas
educacionais, políticas de inclusão ou de exclusão e referem-se ao ensino de línguas estrangeiras nas escolas, ao registro de diversidade
linguística nacional, oficialização de línguas do território nacional que não são reconhecidas, acordos ortográficos e uso de estrangeirismos.
Verificou-se que o não conhecimento da língua portuguesa, principalmente devido à falta de pessoas bilíngues nos atendimentos dos
órgãos governamentais, é o maior empecilho na busca pela garantia de direitos de pessoas estrangeiras e que muitas políticas linguísticas
aparecem diante da imposição por forças políticas e econômicas para atender a necessidade de falantes e aprendizes.
Conclusão: O Brasil está em defasagem na garantia de direitos básicos de imigrantes por falta, entre outras coisas, de políticas linguísticas
que permitam o pleno gozo desses direitos. Enxergar os processos migratórios sob uma perspectiva de direitos humanos é essencial para a
construção de países responsáveis com a garantia da dignidade humana, e os direitos das mulheres não devem ser esquecidos nessa
construção. Devem ser consideradas as condições desfavoráveis em que se encontram, provenientes de processos históricos, bem como os
culturais, preocupando-se em estabelecer, desta maneira, equidade de gênero e coerência quanto aos acordos e responsabilidades
assumidos pelo país.
Palavras-Chave: Diglossia, empoderamento, políticas linguísticas, direitos humanos, gênero
Colaboradores: Lisandra Lino, Igor Borges Cunha
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Experiências Internacionais e Desafios dos Governos dos Países na Transição da Contabilidade Pública
para o Regime de Competência.
Brenno Carvalho Botelho
Unidade Acadêmica: Depto de Ciências Contábeis e Atuariais
Instituição: UnB
Orientador (a): DIANA VAZ DE LIMA
Introdução: O processo de harmonização internacional das normas contábeis do Setor Público perpassa a necessidade da implantação
integral do regime de competência, segundo o qual as transações governamentais e os eventos econômicos são registrados e divulgados
por ocasião de sua ocorrência, independentemente do momento do recebimento ou pagamento. Nesse sentido, o presente estudo como
objetivo apresentar experiências internacionais e os desafios enfrentados pelos Governos dos Países na transição da contabilidade pública
para o regime contábil de competência, também conhecido como accrual basis.
Metodologia: Para tratar a questão da pesquisa, são discutidos os procedimentos recomendados pelo Study 14, desenvolvido pela
International Federation of Accountants (IFAC), e pelo Modelo de Requerimentos Básicos (BRM, em inglês), proposto pelo pesquisador
Ouda (2008), e analisadas as experiências monitoradas pela IFAC nos Governos da Malásia, Malta e Suíça, as experiências relatadas na
literatura (Romênia, Nova Zelândia e Austrália), coletadas de publicações acadêmicas, e a experiência vivenciada pelo Governo brasileiro,
por meio de informações coletadas no sítio da Secretaria do Tesouro Nacional do Brasil e de artigos acadêmicos publicados sobre o
assunto.
Resultados: A revisão da literatura mostrou que existem dois regimes contábeis – competência e caixa, com duas variações: regime de
caixa modificado e regime de competência modificado. E que o regime de competência representa o método que reflete de forma mais
aplicável o desempenho econômico no resultado do exercício, segundo o qual as receitas e as despesas são reconhecidas
independentemente da entrada ou da saída de recursos financeiros na entidade. Das experiências relatadas, observa-se que o Governo da
Malásia adota o regime de caixa modificado, enquanto o Governo de Malta adota o regime de competência modificado, e que ambos os
países definiram o ano de 2019 como data limite para a transição para o regime de competência integral. Os Governos da Suíça, da
Romênia, da Nova Zelândia e da Austrália já adotam o regime contábil de competência. No caso do Brasil, adota-se o regime de
competência modificado, sem previsão para adoção integral do regime de competência.
Conclusão: Dos países que já adotam o regime de competência integral, apenas o Governo da Romênia não seguiu todos os procedimentos
recomendados pelo Study 14 e pelo BRM, o que pode explicar o fato de as informações por ele geradas não serem utilizadas nem pelos
gestores nem pelas autoridades governamentais locais. Quanto aos maiores desafios observados no processo de transição, destacam-se,
nessa ordem, carência de pessoal treinado, exigências tecnológicas, falta de comprometimento da alta administração, custo da conversão
e impacto esperado sobre a situação patrimonial e financeira divulgada. Para futuras pesquisas recomenda-se que sejam monitorados os
países contemplados nesse estudo que ainda estão em processo de transição, para verificar se os prazos foram cumpridos e quais
consequências a adoção do novo regime trouxe para a qualidade da informação contábil prestada pelos seus Governos.
Palavras-Chave: Contabilidade Pública. Processo de Convergência aos Padrões Contábeis Internacionais. Regime de Competência.
Colaboradores: somente o orientador e o orientando.
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Modelagem da balística interna de um míssil supersônico tipo ramjet
Breno Braga Galvao
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade do Gama
Instituição: UnB
Orientador (a): MANUEL NASCIMENTO DIAS BARCELOS JUNIOR
Introdução: A utilização de motores foguetes químicos seja como propulsão do último estágio de um veículo lançador para colocação de
carga em órbita ou mesmo para a mudança de órbita de plataformas satelitais é uma tecnologia já estabelecida no que diz respeito a
motores foguetes líquidos. O recente desenvolvimento de projeto de motores foguetes híbridos para utilização em manobras orbitais abre
novas possibilidades para a indústria como um todo. Esta tecnologia, entretanto, necessita alcançar um nível maior de maturidade de
modo a entender como os elementos do sistema propulsivo operarão em condições espaciais. Em um motor foguete híbrido, o grão
combustível sólido é um dos elementos com grande sensibilidade a condições adversas de solicitação mecânica em ambiente espacial. Um
limitador para a análise de integridade do grão combustível sólido é o conhecimento das propriedades mecânicas, tanto em condições
normais de temperatura e pressão, como também em condições adversas como as do ambiente
Metodologia: Para a realização do projeto foi preciso aprender a manusear as máquinas utilizadas em cada teste, para isto a utilização dos
manuais foram imprescindíveis. Com isto fez-se quatro tipos de ensaios: • Ensaio de tração: A máquina utilizada foi a instron 8801, que se
encontra no Laboratório de materiais da FGA (Faculdade do Gama), em primeiro momento o teste foi feito com corpos de prova de aço
1200 por ter propriedades bem definidas e com intuito verificar a calibração do dispositivo, depois os ensaios foram feitos com os corpos
de prova definitivos. • Ensaio de Charpy: O teste foi realizado no Laboratório de materiais da FGA, para fazer tal ensaio primeiramente
fixou-se o corpo de prova num suporte, na base da máquina, logo após o martelo do pêndulo é liberado de uma altura pré-definida,
causando a ruptura do corpo de prova pelo efeito da carga instantânea, com isto tem-se após o impacto á medida da energia absorvida
pelo corpo de prova. • Ensaio de Dilatação Térmica: Foi necessário
Resultados: Devido a limitações dos aparatos experimentais, vale ressaltar que grande parte dos testes foi feito em temperatura ambiente
e pressão atmosférica. Apenas os testes de dilatação e impacto levaram em considerações os níveis baixos de temperatura, emulando
condições espaciais. De qualquer forma, propriedades relevantes foram obtidas e comparadas junto à literatura especializada. Os
resultados obtidos são importantes para estudos futuros na universidade. Estes parâmetros poderão ser empregados para o projeto
estrutural de motores foguetes híbridos que podem ser aplicados em condições espaciais. Estes resultados de forma geral estão dentro do
esperado, tendo em vista que os materiais testados são de uso genérico uma vez que são fabricados sem controle restrito das
propriedades térmicas e mecânicas.
Conclusão: Os estudos realizados neste trabalho mostram que a caracterização das propriedades mecânicas do grão de combustível sólido
é necessária para o projeto de motores foguete híbridos. O levantamento das propriedades térmicas e mecânicas permite o entendimento
do comportamento do grão de combustível em condições adversas de temperatura e pressão. Como os materiais utilizados para o grão de
combustível têm aplicação comum industrial, estes não são fabricados com controle restrito de qualidade o que resulta em espécimes com
variação de propriedades. E pouco se conhece sobre como estas propriedades variam com relação a temperatura e pressão. Este trabalho
tem com contribuição fundamental a comprovação da importância de estudos de materiais para aplicação espacial.
Palavras-Chave: Grão Combustível, Foguete Híbrido, Ambiente Espacial, Polímeros.
Colaboradores: Nada a declarar.
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Breno Diogo de Carvalho Camargos
Breno Diogo de Carvalho Camargos
Unidade Acadêmica: Departamento de Ciência da Computação
Instituição: UnB
Orientador (a): MARISTELA TERTO DE HOLANDA
Introdução:
Metodologia:
Resultados:
Conclusão:
Palavras-Chave:
Colaboradores:
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O Supremo Tribunal Federal e a Inconstitucionalidade da Necessidade de Autorização da Justiça Eleitoral
para a Instauração de Inquérito Policial no Processo Eleitoral de 2014
Bruna Athayde Barros
Unidade Acadêmica: Faculdade de Direito
Instituição: UnB
Orientador (a): JULIANO ZAIDEN BENVINDO
Introdução: A pesquisa objetiva analisar o modo como ocorrem as falsas acusações nos cursos dos processos judiciais, visando-se discutir a
fragilidade dos discursos jurídicos face a realidade social em que está inserido. Como questão atual e relevante, serão abordadas alguns
pontos relativos às limitações decorrentes da própria condição humana do magistrado e as possíveis influências que ocorrem nos
processos decisórios por parte dos Tribunais.
Metodologia: Primeiramente, realizou-se um levantamento bibliográfico com o objetivo de aprofundar o conhecimento acerca do
funcionamento da mente humana. Em seguida, foi realizada uma análise detalhada acerca dos casos que envolvem a violência sexual
intrafamiliar, buscando-se compreender o modo como se dava o processo de falsas acusações levantadas no curso dos processos judiciais.
Finalmente, concluiu-se pela fragilidade dos debates humanos a partir da análise de alguns casos concretos.
Resultados: Diversos aspectos do processo decisório de um magistrado podem ser considerados problemáticos. Há questões subjetivas e
objetivas que influênciam na produção de um saber jurídico. Entre eles, destaca-se, no presente trabalho, a possibilidade de influência
decorrente da própria fragilidade do funcionamento da mente humana nos processos decisórios, levando-se em conta um passado, o
esquecimento, e até mesmo os pré-conceitos já percebidos acerca do assunto a ser analisado pelo magistrado.
Conclusão: O Direito é feito por pessoas e para as pessoas. Desta forma, compreender as fragilidades do homem e o modo como são
utilizadas é tão importante quanto entender as leis que permeiam o sistema jurídico de um determinado país. Nesse sentido, percebe-se a
fragilidade dos discursos proferidos no bojo dos processos judiciais, especialmente no tocante aos litígios que envolvem falsas acusações
relativas à violência sexual intrafamiliar. Por fim, conclui-se pela forte influência do impacto emocional na construção dos discursos
jurídicos, especialmente quando trata-se de determinadas matérias.
Palavras-Chave: Violência sexual intrafamiliar, falsas acusações, vulnerabilidade dos discursos jurídicos.
Colaboradores: Juliano Zaiden
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Relação entre a remuneração dos auditores e os indicadores econômico-financeiros das companhias
auditadas
Bruna Azevedo Couto
Unidade Acadêmica: Depto de Ciências Contábeis e Atuariais
Instituição: UnB
Orientador (a): JOSÉ ALVES DANTAS
Introdução: O risco de auditoria – risco de as demonstrações financeiras estarem materialmente distorcidas e o auditor emitir opinião não
modificada a respeito – é o principal direcionador na realização dos serviços de auditoria independente, devendo ser um dos principais
fatores na determinação da remuneração dos auditores. A situação econômico-financeira das entidades, por outro lado, pode funcionar
como um incentivo para a administração enviesar as informações financeiras, aumentando o risco de distorções materiais. Partindo dessa
premissa, é possível se supor que os honorários de auditoria tenham relação com os indicadores econômico-financeiros do cliente. Nesse
contexto, este estudo tem como objetivo confirmar essa relação prevista entre a remuneração dos auditores e os indicadores econômicofinanceiros das companhias auditadas, em particular os relacionados às medidas de endividamento, de liquidez e de rentabilidade.
Metodologia: Para a realização dos testes empíricos foram formuladas três hipóteses que previam, respectivamente, relação positiva entre
a remuneração dos auditores e o grau de alavancagem do cliente e negativa entre a remuneração dos auditores e os indicadores de
rentabilidade e de liquidez das empresas auditadas. No modelo também foram incorporadas variáveis de controle com o propósito de
capturar os efeitos do nível de governança do cliente, do tamanho da empresa auditada, do fato de a firma de auditoria ser uma big four e
do tempo de relacionamento entre auditor e cliente no valor da remuneração dos auditores. A amostra foi composta por 339 empresas
não financeiras listadas na BM&FBovespa, tendo por referencia os dados dos Formulários de Referências e Informações Financeiras
Padronizadas (DFP) de 2009 a 2013, disponíveis na página da CVM na internet.
Resultados: Mediante a estimação de modelos de regressão de dados em painel foram testadas as hipóteses de pesquisas. Os resultados
apurados demonstraram a rejeição das hipóteses H1 e H2, que previam relações positiva entre a remuneração dos auditores
independentes e o grau de alavancagem e negativa entre os honorários de auditoria e a rentabilidade das empresas auditadas,
respectivamente, por não apresentarem relações estatisticamente relevantes. Foi corroborada, por outro lado, a hipótese H3, que previa
relação negativa entre a remuneração dos auditores e a liquidez das empresas auditadas. Os resultados referentes às variáveis de controle
constataram que o fato de ser auditada por uma big four, o nível de governança e o tamanho do cliente apresentaram correlação positiva
com os honorários de auditoria, enquanto o fato de ocorrer troca de firma de auditoria apresentou correlação negativa.
Conclusão: De acordo com os resultados dos testes apurados, no âmbito do mercado de capitais brasileiros os indicadores econômicofinanceiros de rentabilidade e de alavancagem não influenciam, significativamente, a remuneração paga aos auditores independentes,
enquanto os indicadores de liquidez apresentam relação inversa com os honorários de auditoria. A principal limitação do estudo foi a
restrição aos indicadores específicos utilizados, o uso de outros indicadores podem indicar resultados distintos dos identificados. Como
sugestão para pesquisas futuras, recomenda-se a realização de estudo semelhante usando outros indicadores representativos do nível de
alavancagem, de rentabilidade e de liquidez.
Palavras-Chave: Auditora, Remuneração, Honorários, Indicadores Econômico-financeiros.
Colaboradores: Thais Neves Silva e Paulo Roberto de Matos de Carvalho
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Desenho Urbano Sensível à Água: técnicas e padrões espaciais
Bruna Bacelar Pontes Melo
Unidade Acadêmica: Direção da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
Instituição: UnB
Orientador (a): LIZA MARIA SOUZA DE ANDRADE
Introdução: Sabe-se que a concentração de pessoas em áreas urbanas com modificações antrópicas que ocorrem na paisagem afetam
diretamente os caminhos por onde a água circula, desde os processos de infiltração e escoamento, precipitação até a recarga de aquíferos.
Essa pesquisa tem como objetivo aprofundar estudos sobre padrões espaciais e técnicas de infraestrutura ecológica para melhorar o
desempenho do ciclo hidrológico no meio urbano. Herzog (2013) defende que o ciclo da água é um importante indicador do
funcionamento das cidades para a qualidade da vivência de seus cidadãos. O estudo visa contribuir para a criação de um manual
“Desenhando com a água: padrões espaciais e técnicas de infraestrutura ecológica”. O material proposto com as pesquisas realizadas
pretende que auxiliar estudantes, técnicos de governo e sociedade na promoção de cidades sensíveis à água, mais justas e sustentáveis.
Metodologia: A pesquisa teve como parâmetros dados coletados em estudos do governo australiano “Desenho Urbano Sensível à Água”
(WSUD), na cidade de Melbourne. O programa de políticas de gestão e desenho urbano segue as diretrizes de 22 fichas técnicas do
documento “Diretrizes para WSUD da Cidade de Melbourne” (City of Melbourne WSUD Guidelines, 2008) como resposta às secas
prolongadas ocorrentes no local, ao crescimento populacional e à poluição excessiva que afeta os cursos hídricos da cidade. Foram usados
também como referência os manuais “Habitabilidade e a cidade sensível à água” (Liveability and The Water Sensitive City, 2012), o
“Projeto 2013– Gestão de Águas Pluviais em uma Cidade Sensível à Água” (Blueprint 2013- Stormwater Management in a Water Sensitive
City, 2013) e cartilhas relacionadas ao aproveitamento hídrico no desenho urbano. Os padrões espaciais foram sistematizados com base
em Alexander et al (1977), no formato de Padrões de Desenho “Contexto – Recomendação – Ilustração
Resultados: As 22 fichas técnicas estudadas do programa “Desenho Urbano Sensível à água” (WSUD) foram sistematizadas apresentando
padrões espaciais, com contexto, recomendações e ilustrações para as técnicas verdes existentes. Estes padrões foram integrados aos 38
outros sintetizados por Andrade (2014) para a elaboração do manual “Desenhando com a água – padrões espaciais e infraestrutura
ecológica”. As fichas com os padrões fazem referência a diferentes escalas: local, agrupamento de casas, paisagem urbana e regional,
mostrando estudos para projetos e construção voltados para residências, iniciativas de conservação e reabilitação de água, tecnologias de
tratamento de águas pluviais e residuais para serem reutilizadas. A tabela foi desenvolvida com métodos de tratamento e
reaproveitamento, incluindo vários tipos de água usada em diferentes atividades, para que seja possível reduzir o desperdício de águas
usadas de forma simplificada, a partir do conhecimento proporcionado através de estudos.
Conclusão: O urbanismo baseado nos fluxos hídricos, com o desenho de cidades em torno da dinâmica da água, tem se tornado uma
ferramenta poderosa para o mundo desenvolvido. O Programa WSUD (Water Sensitive Urban Design), da Austrália, trabalha nessa direção
e visa integrar o planejamento urbano com a gestão, proteção e conservação do ciclo urbano hidrológico. O desenho urbano voltado aos
fluxos de água inclui vários aspectos da cidade como vias, qualidade de vida dos cidadãos, arquitetura, tráfegos e microclimas, elementos
que unidos às águas sensíveis geram uma ocupação urbana ecologicamente sustentável. Todos os padrões, criteriosamente escolhidos,
promovem adaptações urbanas capazes de minimizar impactos que influenciam no ciclo hidrológico urbano. O manual, em
desenvolvimento, até o momento, contempla 60 padrões organizados de forma sintética e acessível, objetivando proporcionar maiores
possibilidades de progressos no projeto de empreendimentos urbanos ou de regularização de áreas informai
Palavras-Chave: Desenho urbano, águas sensíveis, cidades sensíveis à água, padrões espaciais.
Colaboradores: A pesquisa foi desenvolvida apenas pela estudante.

254

Vol. 1

História do Uso Público nas áreas protegidas no Brasil e nos Estados Unidos da América
Bruna Bede Scheufler
Unidade Acadêmica: Departamento de História
Instituição: UnB
Orientador (a): JOSE LUIZ DE ANDRADE FRANCO
Introdução: A presente pesquisa trata de como o uso público se desenvolveu nas áreas protegidas no Brasil e nos Estados Unidos da
América (EUA) - sobretudo as atividades de turismo. Ela focaliza o processo histórico de criação de áreas protegidas, o desenvolvimento de
estratégias para a conservação da natureza, o surgimento de uma sensibilidade estética voltada para a fruição do mundo natural e para o
estabelecimento do uso público (lazer, visitação turística, apreciação de paisagens, pesquisa científica, educação ambiental etc.) de áreas
protegidas no Brasil e nos EUA.
Metodologia: • Pesquisas, leituras e discussão de fontes primárias e secundárias relacionadas com o uso público das áreas protegidas no
Brasil e nos EUA. • Pesquisas, leituras e discussão de fontes primárias e secundárias relacionadas com o estudo das representações da
natureza e das sensibilidades voltadas para a admiração, a fruição estética e a conservação do mundo natural no Brasil e nos EUA, •
Pesquisas, leituras e discussão de fontes primárias e secundárias relacionadas com o uso público das áreas protegidas no Brasil e nos EUA.
Resultados: O paper final encontra-se em fase de elaboração. Ele mostra o processo de desenvolvimento do uso público em áreas
protegidas no Brasil e nos EUA e apresenta uma análise comparativa entre os dois países. Mostra as semelhanças e as peculiaridades
surgidas ao longo da história, e como os gestores e usuários das áreas protegidas lidaram com os desafios, oportunidades e problemas com
que se depararam.
Conclusão: Embora haja muitas semelhanças e uma forte influência do modelo de visitação de parques nacionais nos EUA sobre as
estratégias de uso público desenvolvidas no Brasil, as particularidades e percalços de cada país condicionaram escolhas diferentes e os
modelos e realidades do uso público divergem bastante.
Palavras-Chave: Áreas Protegidas, Parques Nacionais, Uso Público, Conservação da Natureza, Turismo.
Colaboradores: José Luiz de Andrade Franco, Vivian Braz, Paloma Costa Oliveira, Luiz Otávio Vieira Marques.
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Uso do condicionador de crescimento uniconazole na produção de porta-enxertos de mamoeiro, do
grupo formosa.
Bruna Braz Rodrigues
Unidade Acadêmica: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária
Instituição: UnB
Orientador (a): MÁRCIO DE CARVALHO PIRES
Introdução: O mamão é uma cultura que ao longo dos anos vem tendo crescimento expressivo e se tornando fundamental para o setor
agrícola. O Brasil é o terceiro maior produtor mundial, com uma produção anual de 1.517 milhões de t/ano, e exportando 28.561 toneladas
principalmente para o mercado europeu. Devido à importância econômica, social e alimentícia dessa cultura, projetos direcionados para
aumento da produtividade e qualidade de frutos são de suma importância. Neste sentido, a propagação assexuada é uma forte aliada na
obtenção de maior produção e melhor qualidade dos frutos, já que a propagação seminífera do mamoeiro resulta em problemas de
disseminação de doenças, variabilidade genética e elevada taxa de descarte de plantas não hermafroditas. Dentre as formas de
propagação assexuada, a mais adequada e econômica do mamoeiro é a enxertia. Para obtenção de características desejáveis para portaenxerto, têm-se lançado mão de reguladores de crescimento, obtendo-se resultados satisfatórios.
Metodologia: O presente estudo está sendo conduzido no Setor de Fruticultura da Estação Experimental de Biologia - EEB/UnB. O
delineamento experimental empregado foi o de blocos casualizados, com 5 tratamentos, (0,0, 0,3, 0,5, 0,7 e 1,0 mg de i.a/L), 3 repetições
com trinta plantas úteis e 450 plantas em todo o experimento. As avaliações foram divididas em 4 épocas sendo feitas a cada 7 dias. Após a
semeadura, foi realizada a aplicação do Uniconazole em 5 diferentes dosagens. Foram feitas adubação de cobertura, aplicação de
acaricida, fungicida, Osmocote® e adubação foliar com Prime®. As características observadas e avaliadas foram: Número de folhas, altura
das plantas e diâmetro do caule. Os dados coletados foram submetidos à análise de variância, para avaliação da significância do efeito dos
tratamentos por meio do teste de F, considerando a significância dos níveis tradicionais. As medidas encontradas foram comparadas entre
si, pelo teste de Scott knott, ao nível de 5% de probabilidade.
Resultados: As plantas tratadas com aplicação de uniconazole na concentração de 0,3 mg i.a. L foram as que apresentaram menor
crescimento e portanto o melhor resultado na primeira época de avaliação, sendo de 3,85cm. Já na terceira época de avaliação, observouse que a dose de 1,0 mg i.a. L proporcionou o maior crescimento às plantas, diferindo estatisticamente dos demais tratamentos, porém,
este comportamento não era o esperado. Sendo assim, uma possível explicação para esse comportamento à adubação de cobertura com
sulfato de amônio realizada na mesma época. Nas duas primeiras semanas, após a aplicação do uniconazole, as plântulas tratadas nas
concentrações (0,3 e 0,5 mg i.a/L) apresentaram menor grau de crescimento, do diâmetro da base do hipocótilo (mm), quando
comparadas a testemunha e aos mesmos tratamentos nas diferentes épocas seguintes, que correspondem a terceira e quarta semana
após a aplicação do produto.
Conclusão: Os tratamentos não afetaram significativamente o parâmetro número de folhas. Houve a diminuição do diâmetro e da altura
nas concentrações 0,3 e 0,5 mg i.a/L de uniconazole na primeira época de avaliação. Não podemos afirmar que o uso de concentrações
crescentes do produto proporcionou efeitos distintos na redução da taxa de crescimento das plântulas de mamoeiro, visto que, não foram
observadas diferenças estatísticas entre elas. Por fim, entendemos que resultados mais conclusivos requerem a continuidade da pesquisa.
Dessa forma, novos estudos são necessários incluindo novas variáveis a serem avaliadas como comprimento da folha do terço médio da
planta e contagem dos internódios. Também é conveniente que se faça mais de uma aplicação do fitorregulador em diferentes estágios da
muda com o objetivo de melhorar a observação, buscando dados mais consistentes para melhor avaliação dos efeitos do uso dos
reguladores de crescimento na cultura do mamoeiro.
Palavras-Chave: Palavras-chaves: porta-enxerto, Carica papaya L., uniconazole.
Colaboradores: Bruna Braz Rodrigues, Catherine Mendes de Matos, Maurício Gatto Oppelt, Osvaldo Kiyoshi Yamanishi e José Ricardo
Peixoto.
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Métricas de fragmentação para a avaliação da cobertura da vegetal em duas ecorregiões do Cerrado
Bruna Cardoso Evangelista
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade de Planaltina
Instituição: UnB
Orientador (a): ANTONIO FELIPE COUTO JÚNIOR
Introdução: O domínio morfoclimático dos Cerrados é caracterizado por elevada biodiversidade e heterogeneidade de paisagens, tendo
sido caracterizadas 22 Ecorregiões, em função da representatividade de ecossistemas. Essa abordagem visa subsidiar o planejamento para
a conservação da biodiversidade dentro do contexto de unidades biogeográficas e manutenção dos serviços ecossistêmicos considerando
os efeitos da fragmentação da paisagem. Esse processo de desmembramento de ambientes ocasiona consequência sobre o provimento de
seus serviços ambientais, sendo que as métricas de paisagem são as medidas de aspectos estruturais da paisagem inter-relacionando
medidas de área e extensão de borda. Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi realizar uma avaliação das formações florestais em
bacias hidrográficas de duas ecorregiões diferentes por meio de métricas de fragmentação oriundas de dados orbitais.
Metodologia: Este trabalho considerou as ecorregiões do Parecis (Bacia do alto curso do Rio Teles Pires) e Bananal (Bacia do baixo curso do
Rio Formoso), ambas de quinta ordem, segundo a classificação de Ottobacias da Agência Nacional de Águas (ANA). Foram utilizados dados
do sensor Landsat TM5 para a vetorização digital em tela em dois níveis categóricos. Foram geradas as métricas de forma e borda para a
avaliação espacial dos fragmentos das formações florestais.
Resultados: Os resultados indicaram 87 fragmentos florestais na Bacia do Rio Teles Pires, abrangendo uma área de 102.127 ha, tamanho
médio de 1.174 ha e desvio padrão de 4,2 ha. Na bacia do Rio Formoso, 21 fragmentos florestais cobriram uma área de 11.607 ha, com um
tamanho médio de 553 ha e desvio padrão de 1,5 ha. Observou-se que a maior razão perímetro/área foi encontrada na Bacia Hidrográfica
do Baixo Curso do Rio Formoso (91 m/ha). As métricas relacionadas às bordas evidenciaram uma extensão de borda mais de 10 vezes
superior na bacia do Rio Teles Pires.
Conclusão: O emprego das métricas de fragmentos mostraram-se importantes descritores da configuração espacial da cobertura florestal,
podendo ser utilizadas como índices espaciais da paisagem para a caracterização de serviços ambientais. A avaliação integrada dos padrões
espaciais das formações florestais em diferentes bacias indicaram que poderiam ser empregadas estratégias de conservação e manutenção
do funcionamento da paisagem semelhantes nas duas bacias estudadas.
Palavras-Chave: Padrões espaciais, fragmentos florestais, bacia hidrográfica, paisagem, cobertura da terra.
Colaboradores: Natália Oliveira Ramos
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Diagnóstico molecular e sorológico de leishmaniose canina no Hospital Veterinário da UnB
Bruna Caroline Veras de Carvalho
Unidade Acadêmica: Faculdade de Medicina
Instituição: UnB
Orientador (a): NADJAR NITZ SILVA LOCIKS DE ARAUJO
Introdução: As leishmanioses são patologias causadas por várias espécies de protozoários do gênero Leishmania e cuja transmissão ocorre
principalmente pela picada da fêmea de flebotomíneos infectados do gênero Lutzomyia. Podem ser classificadas de forma geral como
Leishmaniose Tegumentar (LT) e Leishmaniose Visceral (LV), que é a forma mais grave. No caso da LV, sabe-se que os cães exercem papel
fundamental na transmissão da patologia, sendo considerados os principais reservatórios domésticos de Leishmania infantum, logo a
detecção precoce de cães infectados é fundamental para controlar a patologia. Visto isso, o objetivo desse trabalho foi promover o
diagnóstico para leishmaniose visceral (LVC) canina em animais atendidos no Hospital Veterinário de Brasília e dessa forma comparar
testes moleculares com outros testes diagnósticos, além de averiguar se houve alguma mudança significativa no padrão epidemiológico da
LVC em alguma região administrativa do Distrito Federal (DF).
Metodologia: Foram coletadas amostras de sangue de 96 cães de diferentes regiões administrativas do DF, a partir das quais ocorreu
extração de DNA e reação de polimerização em cadeia (PCR), utilizando primers gênero específico ITS (Internal Transcriber Spacer) que
amplificam uma banda de 302 a 338 pb, referente a sequências presentes no núcleo do parasito. Por fim, os produtos das amplificações
foram visualizados após eletroforese em gel de agarose.
Resultados: No grupo das regiões administrativas de Planaltina e Guará (Grupo 1), verificou-se banda específica para Leishmania em 2 dos
29 animais avaliados, ambos de Planaltina, representando uma positividade de 8,7% para os cães dessa região. Já o grupo 2, das regiões de
Vicente Pires e Ceilândia, assim como o grupo 3, constituído por Samambaia e Taguatinga, não houve a presença de amplicons.
Conclusão: O presente trabalho mostrou que o diagnóstico molecular foi capaz de detectar a presença de DNA de Leishmania em animais
assintomáticos do grupo 1, enquanto que os animais dos grupos 2 e 3 apresentaram resultados negativos. Além disso, verificou-se que não
houve relação entre o sexo do animal e a susceptibilidade à infecção. Nossos resultados de PCR corroboraram os dados conhecidos a
respeito da LCV no DF. Segundo a Diretoria de Vigilância Ambiental em Saúde (DIVAL) de Brasília, a localidade de Planaltina registrou 11
casos confirmados de LVC nos últimos dois anos, sendo esta a única localidade dentre as avaliadas considerada endêmica para LVC.
Conclui-se que a PCR pode ser utilizada em áreas endêmicas, a fim de melhorar a eficiência no diagnóstico de LVC, principalmente nos
casos cujo diagnóstico sorológico apresenta-se duvidoso.
Palavras-Chave: leishmaniose visceral canina, Distrito Federal, diagnóstico molecular, ITS1.
Colaboradores: Bruna Caroline Carvalho 1, , Tamires E. Vital 1, Adriano Matos 1, Mariana A.Braz 2, Giane Paludo 2, Mariana M. Hecht 1,
Nadjar Nitz 1 1 Laboratório Interdisciplinar de Biociências, Faculdade de Medicina, Universidade de Brasília, Caixa Postal 04536, 70919-970
Brasília, DF, Brasil. 2 Hospital Veterinário, Universidade de Brasília, Caixa Postal 04508, 70910-970 Brasília, DF, Brasil.
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Suspensões biológicas micrométricas escoando em cisalhamento simples, capilares e meios porosos
Bruna de Oliveira Busson
Unidade Acadêmica: Departamento de Engenharia Mecânica
Instituição: UnB
Orientador (a): FRANCISCO RICARDO DA CUNHA
Introdução: Escoamento de fluidos complexos como de fluidos biológicos constitui um campo de estudo fundamental em biohidrodinâmica. Fluidos biológicos são geralmente uma suspensão complexa constituída de um líquido base como o plasma sanguíneo e
de partículas dispersas como hemácias e outros particulados. O sangue e líquidos mestruais são exemplos de fluidos complexos. Devido a
importância desses fluidos, os mesmos precisam ser caracterizado do ponto de vista reológico em termos de uma viscosidade aparente
em função do tempo, da taxa de cisalhamento e da distribuição das espécimes de partículas que o compõem. As micro-estruturas da
suspensão menstrual são analisadas em equilíbrio e após sujeitas a cisalhamento permanente num reômetro baseado no princípio de
discos rotativos. As investigações têm aplicações diretas na indústria de cuidados íntimos feminino, associadas a processos de difusão e
percolação do referido fluido em absorventes porosos comerciais.
Metodologia: O foco maior da pesquisa foi a caracterização e determinação da viscosidade de um fluido bilológico resultante do processo
de menstruação. Amostras com volumes em torno de 50 micro-litros do mesmo fluido foram cisalhadas durante um tempo médio de
trinta minutos. Todos os experimentos são controlados online pelo software Rheoplus acoplado ao reômetro MCR301, fornecendo os
dados da taxa de cisalhamento de operação, tensão de cisalhamento, torque e a viscosidade aparente em função do tempo ou da taxa de
cisalhamento, dependendo da característica do experimento. Realiza-se testes com taxas de cisalhamento constante para se investigar a
dependência da viscosidade com o tempo bem como realizações experimentais com incrementos lineares da taxa de cisalhamento para
verificar o comportamento pseudo-plástico do fluido. Além da geometria do fluido, são feitas micrografias para análise das distribuições
de partículas do fluido em condições de equilíbrio e após o cisalhamento permanente.
Resultados: Uma pequena amostra de fluido biológico menstrual em repouso é observada no microscópio óptico indicando uma
distribuição de partículas estatisticamente homogênea. Determina-se a viscosidade aparente do fluido biológico em função do tempo
para uma taxa de cisalhamento constante. No intervalo entre 50 e 500 1/s o fluido apresenta um comportamento pseudoplástico em que a
viscosidade diminui em torno de 50% de seu valor inicial. As mudanças microestruturais são caracterizadas por uma transição da estrutura
de equilíbrio para uma distribuição apresentando regiões de vazios de partículas. Os vazios formados e a própria deformação de células
pelo cisalhamento são responsáveis pelo comportamento pseudoplástico observado. Para alta taxas de cisalhamento a viscosidade do
fluido atinge um platô de saturação. Nessas condições o escoamento aplicado não provoca mais mudanças relevantes na estrutura
interna.
Conclusão: As observações micro-estruturais da distribuição de partículas foram vinculadas com a resposta macroscópica do fluido em
termos das variações da viscosidade com a taxa de cisalhamento. Verificou-se que o fluido apresenta um efeito pseudoplástico associado
com a deformação das partículas biológicas e com a própria quebra da estrutura inicial estatisticamente homogênea pelo escoamento,
resultando em regiões de vazios de partículas com presença apenas do fluido plasmático. Comportamento este que resultou numa
diminuição da viscosidade aparente do fluido em torno de 50% para uma taxa variando de 50 a 500cP. Em maiores taxas de cisalhamento,
a viscosidade do fluido satura para um valor em torno de 7cP, que é ainda um valor superior a viscosidade efetiva do sangue humano. Nos
ensaios não foram verificados efeitos tixotrópicos, tendo em vista que a viscosidade atingiu um regime permanente em torno de 15min.
Palavras-Chave: Fluido biológico menstrual, viscosidade aparente, distribuição de partículas, efeito pseudoplástico, Reometria
Colaboradores: Dr. Nuno Jorge Dias e Igor Dal Osto Pereira.

259

Vol. 1

Governança em Saúde: uma revisão bibliográfica
Bruna Eduarda de Oliveira
Unidade Acadêmica: Departamento de Saúde Coletiva
Instituição: UnB
Orientador (a): HELENA ERI SHIMIZU
Introdução: A Governança tem sido mais utilizada na área da saúde nos últimos 25 anos, todavia é necessário aprofundar como tem sido
aplicado nos sistemas de saúde. O objetivo deste estudo foi realizar revisão bibliográfica sobre governança em sistemas de saúde, bem
como identificar seus avanços e desafios mais importantes, visando oferecer subsídios para seu aprimoramento.
Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizado na base de dados: Scielo e BVS, e desta foram escolhidas a
Medline e Lilacs. Foram incluídos apenas artigos com texto disponível em português, inglês e espanhol. Os descritores utilizados foram
“Health Management Governance”. Foram encontrados 1112 artigos, e após leitura dos títulos e resumos, foram incluídos 23 artigos que
tratavam de governança de sistemas de saúde e de serviços de saúde.
Resultados: Posteriormente foram realizadas leituras diagonal, seguida da leitura profunda, que deram origem as seguintes categorias
temáticas: Governança Geral, caracterizando a governança de redes, corporativa e global, Governança em Sistemas de Saúde, como ações
adotadas por uma sociedade para organizar a promoção e proteção da saúde da população e Governança em Serviços de Saúde que possui
a regionalização como atributo do processo de participação e negociação entre sujeitos com diferentes graus de autonomia.
Conclusão: Existem vários modos de governança em saúde, que têm como desafios centrais o aprimoramento dos serviços, dos sistemas
ou das políticas. É importante compreender melhor os processos de governança para poder avaliar o potencial das reformas que se
empreendem o campo da saúde.
Palavras-Chave: Gestão em Saúde, Sistemas de Saúde, Política de Saúde
Colaboradores: Thais Pires
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Catalogação, Digitalização e criação de um acervo digital sobre a obra de Eros Volúsia
Bruna Eduarda Rodrigues Ferreira
Unidade Acadêmica: Departamento de Artes Cênicas
Instituição: UnB
Orientador (a): SORAIA MARIA SILVA
Introdução: Esse artigo é o resultado de pesquisas realizadas e registradas com alunos e não alunos do curso de artes cênicas da
Universidade de Brasília-UnB. Com objetivo de trabalhar as várias possibilidades do movimento, procurei pessoas sem um domínio
específico de qualquer técnica de dança exatamente para explorar um universo intimo e pessoal de cada corpo. O corpo é uma “caixa” de
registros que nos permite transitar em diversos estados de ser/estar reverberando em movimentações próprias daquele que vive. Diante
de nossas mitologias pessoais já construídas e outras ainda em construção, desfrutamos de instantes únicos e de extrema importância para
compor um trabalho artístico onde se utiliza da presença da performance por uma energia do presente: o aqui e o agora, o tempo íntimo
em pesquisa e a capacidade de afetação com o outro que possui o lado de observador perante essa dança pessoal.
Metodologia: Através de certas provocações estabelecidas em sala de trabalho, o corpo ali presente proporcionava uma abertura para a
pesquisa de quem observa suas descobertas. Com uma grande utilização dos cinco sentidos é possível analisar um despertar distinto e
mitológico em relação ao não uso de uma técnica já composta. A dança abre caminhos para muitas respostas e questionamentos sobre o
que realmente é dançar, mas de maneira vinculada à arte do jogo e de seus potenciais de criações, cada movimento torna-se precioso e
capaz de expandir sua possibilidade de comunicação, pois a partir do momento que se está em experimentação o corpo ganha voz e
existência.
Resultados: O corpo que fala possui partituras próprias que, com base nas experimentações, passam a evoluir para um conhecimento do
seu “eu” tornando o que era interno um dança rica em detalhes ímpares que se relacionam com diversas movimentações e gestos
passando a fazer uma associação interno-externa dentro de seus registros armazenados. O fato de não recorrer a uma técnica concreta se
dá o ponto chave dessa pesquisa que investiga as possibilidades de semelhança de técnicas pessoais entre pessoas com certa
expressividade corpórea e pessoas que não tiveram esse mesmo contato.
Conclusão: o plano de trabalho modificou o seu foco de pesquisa, não se ocupando do acervo de Eros Volúsia
Palavras-Chave: Dança Pessoal, Movimento, Arte, Performance, Mitologia, Experiência
Colaboradores: Camila Franco, Cristina Ferreira, Cecília Borges, Henrique Raynal, Maria Fernanda Ferreira, Nina Roberto, Soraia Maria,
Tainá Cary
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Estudo da associação entre expressão de telomerase e tempo de duplicação em linhagens de células
tumorais
Bruna Fontineles da Cruz
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade da Ceilândia
Instituição: UnB
Orientador (a): DIEGO MADUREIRA DE OLIVEIRA
Introdução: Câncer é uma doença proliferativa que possui um grande impacto mundial. É sabido que sem a imortalização não a
manutenção do tumor, de modo que é fundamental que se aprofundem os estudos a respeito desse processo. A telomerase é a enzima
responsável pela manutenção dos telômeros, que são estruturas que protegem e dão estabilidade ao cromossomo, levando à
imortalização das células. Não se sabe ao certo se o nível de expressão de telomerase em células tumorais influencia a frequência de
divisão celular (medida por meio do tempo de duplicação). Assim, o objetivo desse trabalho foi abordar essa possível associação a fim de
averiguar se a telomerase teria implicação direta na taxa replicativa dos tumores.
Metodologia: As linhagens celulares, MDA-MB-231 (câncer de mama), HEK-293 (célula de rim embrionário imortalizado) e U-251
(glioblastoma) foram utilizadas no estudo. O tempo de duplicação foi calculado através da análise de viabilidade celular (teste do MTT) em
culturas de baixa confluência em períodos predeterminados e consecutivos de tempo, durante 5 dias, resultando em 9 pontos de leituras.
A expressão de telomerase foi medida, semi-quantitativamente, através de RT-PCR para o gene hTERT seguida de análise por eletroforese
em gel de agarose a 2%. A expressão do gene GAPDH foi utilizada como padrão interno para quantificação relativa, realizada por análise de
densitometria da imagem do gel com as bandas coradas.
Resultados: Os tempos de duplicação das culturas, calculados por meio de regressão não-linear exponencial ajustada, foram de 1446
minutos para a linhagem MDA-MB-231, 2346 minutos para HEK-293 e 2016 minutos para U-251. Já a expressão de telomerase mostrou-se
equivalente em todas as linhagens.
Conclusão: Uma vez que houve significativa diferença entre as taxas replicativas (representadas pelos tempos de duplicação) das
diferentes linhagens, apesar da PCR demonstrar claramente não haver diferença nos níveis de expressão de telomerase, conclui-se que não
deve haver correlação entre a expressão dessa enzima e a velocidade com que a célula tumoral mantém seus ciclos mitóticos.
Palavras-Chave: Câncer, telomerase, proliferação
Colaboradores: Karollyne da Silva Moraes
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ESTUDO DOS ATRIBUTOS DO SOLO E DA SERRAPILHEIRA EM ÁREA DE PLANTIO DE EUCALIPTO
Bruna Gomes Doffine
Unidade Acadêmica: Departamento de Engenharia Florestal
Instituição: UnB
Orientador (a): REGINALDO SERGIO PEREIRA
Introdução: A serapilheira é a camada acima do solo que será decomposta, formada por folhas, galhos, frutos e material solto e morto da
planta e animais, e é fonte de energia e nutrientes para os decompositores e para a própria planta. A serapilheira tem papel fundamental
no processo de transferência de nutrientes para o solo por conta da sua ciclagem e deposição. O objetivo do trabalho foi avaliar a
deposição de serapilheira no solo, em função da sazonalidade, em povoamento de eucalipto.
Metodologia: O estudo foi realizado na Fazenda Água Limpa (FAL), situada entre as coordenadas 15°31S e 47°42W. Foram alocadas 21
unidades amostrais de 15 m x 30 m, para obtenção de estimativas dos atributos da floresta de Eucaliptus urophylla x Eucalyptus grandis
com idade de 2,5 anos. Nessas parcelas foi medido o diâmetro a altura de 1,30m do solo e a altura total da árvore. Foram ajustadas
equações volumétricas e hipsométricas. Para a avaliação da deposição de serapilheira foram coletados materiais vegetais em coletores
com dimensões de 0,5 m x 0,5 m com altura de 0,5 m do solo, compondo uma área de 0,25 m², com sombrite em sua área interna. Em
cada parcela foram colocados três coletores, em linha diagonal, perfazendo o total de 63. A coleta foi realizada mensalmente, entre
dezembro/2014 e maio/2015, compreendendo as estações de verão e outono. As amostras de serapilheira foram secas em estufa de
circulação de ar e renovação a 63°C, durante 72 horas, para obtenção do peso seco. A analise estatí
Resultados: Ajustou-se um modelo cúbico (Y= 30,194 - 62,944x + 45,087x² - 14,178x³), R²=0,99, significativo ao nível 1% de probabilidade (
p < 0,1). O total de serapilheira acumulada durante os seis meses de coleta foi de 0,45 Mg.ha-1. O mês de maio correspondeu com 41% do
total de serapilheira depositada, seguido pelos meses de fevereiro, março e abril, com 23 %, 15% e 17%, respectivamente.
Conclusão: A deposição de serapilheira no povoamento de eucalipto não apresentou correlação com a precipitação e temperatura para
explicar a sazonalidade.
Palavras-Chave: Eucalipto, serrapilheira,sazonalidade.
Colaboradores: Ao técnico da FAL Sebastião Abadio.
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Conhecimentos, atitudes e práticas relacionados ao treinamento esfincteriano: estudo com professores
de instituições públicas de educação infantil de Brasília.
Bruna Marcela Lima de Souza
Unidade Acadêmica: Departamento de Enfermagem
Instituição: UnB
Orientador (a): GISELE MARTINS
Introdução: Introdução: As Instituições de Educação Infantil são vistas como um importante cenário de aprendizagem, inclusive com
impacto significativo na forma como as crianças aprendem e desenvolvem seus hábitos, incluindo os miccionais e intestinais. Por conta do
papel singular que os educadores estão assumindo frente ao cuidado das crianças, buscou-se compreender como este marco
desenvolvimental de aquisição da continência esfincteriana na infância está sendo percebido e conduzido neste cenário. Objetivo:
Investigar os conhecimentos, atitudes e práticas dos professores relacionados ao treinamento esfincteriano em crianças de 1-5 anos de
instituições públicas de Educação Infantil do Distrito Federal.
Metodologia: Método: Estudo observacional, descritivo e transversal, do tipo inquérito de conhecimentos, atitudes e práticas (CAP). O
estudo foi realizado com professores/educadores que atuam com crianças de 1 a 5 anos de idade em instituições públicas do Distrito
Federal – 17 Jardins de Infância e 1 Centro Educacional Infantil.
Resultados: Resultados: Foram entregues 170 questionários nas 18 instituições públicas de ensino infantil de Brasília, sendo 98
questionários foram devolvidos (taxa de resposta de 58,2%). A maioria dos professores (57%) já teve que conduzir o treinamento
esfincteriano nas escolas. Quanto a técnica/estratégia empregada, 26,5% apontaram a imitação. Para 40% dos professores, aquisição do
conhecimento sobre a técnica a ser adotada para conduzir o treinamento esfincteriano foi obtido por meio de conselhos. A maioria dos
professores (84,7%) relatou conversar com os pais ou cuidadores da criança quando ela urina com maior ou menor frequência que o
normal. Entretanto, 53,1% dos professores não sabem dizer se existe uma frequência miccional normal. Mais da metade dos professores
(62,2%) relataram nunca ter recebido informações sobre hábitos anormais de eliminação urinária e intestinal.
Conclusão: Conclusão: Os professores têm um papel relevante na criação de hábitos saudáveis de eliminação, mas infelizmente
desconhecem a temática. A grande parte dos respondentes soube conceituar o treinamento esfincteriano, porém pode-se observar que
atitudes frente ao treinamento e práticas que indicam hábitos saudáveis são realizadas sem embasamentos científicos.
Palavras-Chave: Treinamento esfincteriano, Educacao infantil, Enfermagem Pediatrica
Colaboradores: Co-orientadoras: Profa. Dra. Aline Oliveira Silveira e Profa.Ms. Cristiane Feitosa Salviano.

264

Vol. 1

Paediatric Activity Card Sort - PACS: processo de tradução da avaliação para o português
Bruna Mesquita Silva
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade da Ceilândia
Instituição: UnB
Orientador (a): TATIANA BARCELOS PONTES
Introdução: As teorias mais atuais relacionadas à prática da Terapia Ocupacional têm preconizado o uso de abordagens centradas no
cliente e baseadas em ocupações. Existem numerosas evidências na literatura, todas com resultados significativamente positivos e que
apoiam o uso destas abordagens. Estas abordagens se baseiam na premissa de que as metas e objetivos das intervenções devem ser
focados em ocupações e atividades significativas para o cliente, devendo ser decididas em conjunto com ele, como uma parceria. Para isto,
é necessário que as avaliações utilizadas reflitam os objetivos da intervenção a serem alcançados. Avaliações baseadas em ocupações e
centradas no cliente são raras, especialmente no Brasil. Objetivo: O projeto tem o intuito de traduzir a avaliação Pediatric Activity Card
Sort – PACS para o português (português brasileiro), visando, como produto final, a obtenção de uma versão da avaliação adequada à
população brasileira
Metodologia: Esta pesquisa é parte de um projeto maior que visa traduzir, adaptar transculturalmente e validar a avaliação PACS de sua
língua original (inglês) para o português (brasileiro). Para responder ao primeiro objetivo foram realizados os seguintes passos: 1- contato
com os autores do teste e obtenção de autorização, 2 – contato com editora responsável pelo copyright e obtenção de autorização, 3tradução do formulário de avaliação e do material de coleta por dois pesquisadores fluentes em ambas as línguas, de forma individual e
cega, 4 – apresentação e discussão das duas versões apresentadas pelos pesquisadores, 5- elaboração de uma versão única e comum,
denominada versão pré-final, produto a ser apresentado nos resultados desta etapa da pesquisa. Para a versão final será necessária a
adaptação transcultural, retrotradução para o inglês e análise do conteúdo pelos autores originais da avaliação. Para realização das novas
etapas, com nossos objetivos, o projeto foi submetido ao edital PIBIC
Resultados: Como resultado deste trabalho foi apresentada a versão pré-final da avaliação PACS traduzida. Esta versão consta do
formulário de avaliação e do material de coleta de dados. Os materiais de coleta de dados são cartões que apresentam uma fotografia com
crianças e adolescentes realizando diferentes atividades e ocupações, divididas em quatro categorias: cuidados pessoais (11 itens),
atividades escolares/produtividade (17 itens), hobbies (35 itens) e esportes (12 itens). Cada foto possui por escrito a descrição da atividade.
Dos 75 itens que compões a avaliação, houve discordância entre os pesquisadores que realizaram a tradução em 7 itens (9,3%). O consenso
foi a estratégia de escolha para a resolução das discordâncias.
Conclusão: Na prática baseada na ocupação é importante considerar o contexto do cliente, pois as atividades comuns à rotina dele serão
determinadas pelo meio em que vive, isto é, a ocupação é subjetiva e experimentada pelo indivíduo. A ocupação só será significativa se
tiver importância para o cliente, visto que o contexto define se o propósito da atividade é relevante ou não. Conhecer o repertório de
ocupações de crianças e adolescentes é importante, uma vez que pode contribuir para favorecer o engajamento do sujeito. A utilização de
uma avaliação padronizada e adequada a população brasileira é de suma importância e pode refletir num melhor atendimento, com
intervenções mais focadas e efetivas, contribuindo para a melhoria da condição de saúde e participação de crianças e adolescentes.
Palavras-Chave: Avaliação, Tradução, Repertório de Ocupações, Crianças e adolescentes, Terapia Ocupacional.
Colaboradores: Jane Davis, Pedro Almeida, Helene Polatajko
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Novos produtos jornalísticos para tablets e smartphones
Bruna Pereira Rocha
Unidade Acadêmica: Faculdade de Comunicação
Instituição: UnB
Orientador (a): THAIS DE MENDONCA JORGE
Introdução: Na primeira parte do projeto foi feita uma pesquisa teórica, abordando autores contemporâneos que tratam de assuntos
como jornalismo para dispositivos móveis e aplicativos para tablets e smartphones. Essa pesquisa deu início à nossa produção científica.
Além disso, participamos da monitoria da disciplina Oficina de Jornalismo Digital, ajudando os alunos a elaborar notícias produzidas apenas
com dispositivos móveis, que foram publicadas em uma plataforma digital.
Metodologia: Observamos as atividades do Jornal de Brasília (JBr), por meio de uma pesquisa de campo, em que os pesquisadores
frequentaram a redação durante uma semana e produziram relatórios. Analisamos também o aplicativo e as redes sociais do JBr.
Resultados: Elaboramos um registro de todo o material coletado – pesquisa teórica, pesquisa de campo e análise das redes sociais do JBr –
e com ele, começamos a preparar um artigo científico. Pretendemos indicar como o jornal usa as mídias digitais para produzir e divulgar
suas notícias.
Conclusão: Após todas essas etapas, conseguimos entender melhor o uso de dispositivos e mídias digitais no jornalismo, e ajudar outros
alunos que estão iniciando nesse tema. O artigo sobre o JBr está em andamento, mas o que já foi pesquisado já pode ser usado na
construção do novo laboratório.
Palavras-Chave: Laboratório, Dispositivos móveis, Jornalismo Digital, Redações jornalísticas, Pesquisa de campo.
Colaboradores: Vivian Oliveira
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Dinâmicas Sustentáveis em Brasília
Bruna Pratesi de Oliveira
Unidade Acadêmica: Departamento de Antropologia
Instituição: UnB
Orientador (a): ANDRÉA DE SOUZA LOBO
Introdução: O estudo tem como objetivo explicitar elementos do universo que compõe o imaginário dos produtos ecossocias. A proposta
analisa os discursos e práticas dos agentes envolvidos em novas tendências do consumo alimentar, a partir da Central do Cerrado e do
Slow Food Cerrado. Com o intuito de compreender as particularidades do ato da compra consciente, busca-se destrinchar premissas na
interação dos atores. O que seriam produtos ecossocias? Como o fenômeno ideológico de alimento bom, limpo e justo se propaga nas
tendências alimentares? Os resultados indicam que os alimentos ecossociais articulam sistemas que caracterizam o nicho de consumo.
Sendo eles, a construção do gosto, a proposta ética envolvida na compra responsável e os anseios frente os riscos alimentares. Esses
sistemas nos ajudam a esmiuçar a complexa relação que o grupo analisado constrói frente suas escolhas alimentares e como as mesmas os
colocam no mundo, expressando ansiedades, propondo mudanças, distinções e identidades.
Metodologia: A realização desta pesquisa consistiu em descrever a vida social dos produtos ecossociais em espaços multicentrados. A
experiência etnográfica se realizou através de: levantamento bibliográfico, entrevistas semiestruturadas com os interlocutores da pesquisa,
observação participativa em eventos da Central do Cerrado e do convivium Slow Food Cerrado, participação em palestras ministradas por
membros do Slow Food Cerrado no evento da ABRASEL e Diálogos Gastronômicos, acompanhamento ao evento Cerrado Week realizado
em diversos restaurantes de Brasília, acompanhamento aos eventos internacionais Salone Del Gusto e Terra Madre em Turim, Itália,
participação nas aulas de gastronomia do coletivo Cerrado Vivo e visitas aos diversos portais eletrônicos, do movimento internacional Slow
Food, da Cooperativa Central do Cerrado e dos produtos ecossocias do Cerrado.
Resultados: Diante das tendências dos alimentos ecossociais, percebe-se uma noção de qualidade a partir da ressignificação politica e ética
dos alimentos. Assim, identifica-se uma parcela da população que procura consumir partindo da premissa de enriquecimento de ações e
responsabilidades que apostam na capacidade do consumo enquanto formação de uma sociedade sustentável e solidária. A construção do
gosto dentro do contexto dos produtos ecossociais perpassa o mundo dos chefes e da gastronomia que divulga informações sobre o que é
“bom gosto” no repertório contemporâneo. Essa dinâmica redimensiona os produtos em meio a novas experiências gustativas legitimada
pelos chefes. A idealização do gosto e qualidade dos produtos circula em meio aos consumidores foodies, atores fundamentais que
valorizam os ingredientes. Os alimentos se encontram em um contexto de riscos singulares da alimentação contemporânea como
elemento estruturante de posições ideológicas e implicações na construção de identidades.
Conclusão: Os consumidores possuem um perfil compartilhado, em que a percepção de qualidade dos produtos se consolida em meio de
valores autênticos a partir das qualidades do alimento bom, limpo e justo. O nicho se torna uma corrente coletiva que busca
transformações sociais estruturais em suas práticas de compra, buscando significados mais amplos na construção de seus posicionamentos
políticos e éticos no mundo social. Em meio às características dos foodies, em propor novos meios democráticos de inclusão das culturas
alimentares, eles se colocam em um contexto político, no qual forças identitárias atuam. Resulta-se em uma conjuntura que estabelece um
discurso tensionado pelo antagonismo entre ideologias democráticas e de distinção. A perspectiva dos riscos alimentares evidencia o
movimento Slow Food e a Central do Cerrado como atores que compartilham as ambivalências da alimentação através das categorias
modernas qualificadoras de identidades coletivas.
Palavras-Chave: Consumo, Produtos Ecossociais, Alimentação, Slow Food, Consumo responsável, Risco Alimentar
Colaboradores: Orientadora: Andréa de Souza Lobo Membro da equipe: Gabriela Cunha
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Elaboração de modelo geoelétrico 3D para suporte a fundações de edificações
Bruna Teixeira Pandolpho da Costa e Silva
Unidade Acadêmica: Instituto de Geociências
Instituição: UnB
Orientador (a): WELITOM RODRIGUES BORGES
Introdução: Na cidade de Brasília ocorrem solos problemáticos em relação à capacidade de suporte em seu estado natural compactado,
conhecidos como solos porosos e colapsáveis. De forma geral, em toda a área urbana ocorrem camadas de argila com baixa resistência ou
capacidade de suporte de carga. Com o objetivo de caracterizar o solo, e as suas características geotécnicas, realizou-se, nesta pesquisa,
uma investigação geofísica com o método da eletrorresistividade, em uma área próxima à Cidade do Automóvel, onde programa-se a
instalação de uma Central de Triagem de separação de resíduos sólidos.
Metodologia: No método da eletrorresistividade investiga-se o subsolo com a indução de correntes elétricas no meio com eletrodos
metálicos, e mede-se a diferença de potencial elétrico com outros dois eletrodos de potencial. Essas medidas possibilitam a determinação
da resistividade elétrica do meio. Na área de pesquisa optou-se pelo uso da técnica de aquisição de dados conhecida como Caminhamento
Elétrico, que possibilita a verificação da variação da resistividade ao longo de uma seção 2D. O arranjo Dipolo-Dipolo é o mais sensível ao
topo rochoso do embasamento e com esta disposição adquiriu-se 30 perfis com espaçamento entre eletrodos igual a 10m. As linhas foram
dispostas em Malha Regional, 14 linhas paralelas ao limite sul da área, Linhas Norte, com 8 linhas, Linhas Sul, 4 linhas na zona central da
área, e Linhas Auxiliares, paralelas aos limites leste e oeste da área, com 2 linhas à esquerda e 2 linhas à direita, separadas 20m entre elas.
O processamento das linhas foi feito com o software Pros
Resultados: Os perfis de resistividade gerados pela integração por mínimos quadrados dos dados para cada linha de aquisição visaram a
separação de zonas resistivas relacionadas a topos rochosos do embasamento e zonas menos resistivas como áreas mais argilosas e menos
propícias para suportar edificações. O modelo 3D originado a partir dos perfis 2D proporciona um mapa de resistividade, convertido
posteriormente para um mapa geotécnico por meio da integração dos dados geofísicos e geológicos.
Conclusão: O mapa geoelétrico oferece um guia para a engenharia civil e para a fundação das edificações futuras a serem instaladas na
região de estudo. Não somente no âmbito local o mapeamento geotécnico serve como referência para construções em Brasília, uma vez
que o solo, sua formação, composição e estruturação é semelhante para quase todo o Distrito Federal, com predominância de LatossoloVermelho, Latossolo Vermelho-Amarelo e Cambissolo.
Palavras-Chave: Mapa geotécnico, Eletrorresistividade, Geofísica Elétrica, Mapa 3D
Colaboradores: Alexandre Santos Jerônimo da Costa (Intergeo - Tecnologia e Informação em Geociências)
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Parada Cardiorrespiratória e o Conhecimento do Enfermeiro: um estudo sobre as representações sociais
Bruna Varela Maia Costa
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ciências da Saúde
Instituição: UnB
Orientador (a): MOEMA DA SILVA BORGES
Introdução: No ambiente de cuidados emergenciais, a exemplo da assistência a Parada Cardiorrespiratória – PCR, o enfermeiro é
sobrecarregado física e emocionalmente de um lado pela complexidade das tarefas, por outro, pelo sofrimento do paciente e da família(
Lisboa, 2014). Considerando-se que as representações sociais são formas de conhecimento, socialmente elaborado e compartilhado por
determinado grupo social que findam por forjar a sua prática (Jodelet, 1987), questiona-se: Haverá diferenças de crenças, valores e
sentidos acerca do Fazer sobre os cuidados na PCR entre enfermeiros lotados e não lotados no SAMU? O objetivo desse estudo foi
conhecer as representações sociais sobre o Fazer de enfermeiros que prestam assistência a pacientes acometidos por PCR em unidades de
serviço de emergência intra-hospitalar no Distrito Federal.
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 em unidades de pronto socorro de quatro hospitais
do DF entre os meses de dezembro de 2013 e Fevereiro de 2014, por meio de entrevista semiestruturada. Para análise das entrevistas
utilizou-se o software Alceste.
Resultados: As entrevistas dos dois grupos foram analisadas em separado. A análise do conteúdo das entrevistas dos profissionais do
SAMU emergiram duas categorias denominadas: Rotina de cuidados e Dificuldades encontradas no cuidado, enquanto as análise dos
profissionais lotados no SAMU emergiram duas categorias denominadas: Rotinas de cuidados no pós-PCR e as estratégias usadas perante
as dificuldades.
Conclusão: : Ratificou-se que a sobrecarga emocional do enfermeiro se deve a gravidade do quadro apresentado pelos paciente que
sofreu PCR. A análise dos distintos grupos apontou que a infraestrutura oferecida nos serviços gerenciados pelo SAMU favorece a
qualidade do cuidados ofertados, enquanto o outro grupo referiu limitações na prestação do cuidado.
Palavras-Chave: Parada cardiorrespiratória. Cuidado de Enfermagem. Assistência de Enfermagem.
Colaboradores: Profª Nayara da Silva Lisboa
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Trabalho bancário e suicídio: uma análise mista
Brunna Caiado Pontes
Unidade Acadêmica: Departamento de Psicologia Social e do Trabalho
Instituição: UnB
Orientador (a): ANA MAGNOLIA BEZERRA MENDES
Introdução: O presente estudo consiste em uma revisão teórica para comparar e delinear os contornos de duas formas de intervenções
grupais com efeitos terapêuticos: a clínica psicodinâmica do trabalho, adaptação brasileira da psicodinâmica do trabalho de Dejours, e as
psicoterapias psicanalíticas de grupo. A primeira realiza-se em duas dimensões indissociáveis, pesquisa e clínica, sendo que o coletivo de
trabalhadores é uma condição para sua realização. Seu arcabouço teórico recebeu grandiosa influência da teoria psicanalítica freudiana da
mesma forma que as psicoterapias psicanalíticas de grupos. Esses dois elementos, influência psicanalítica e conformação grupal presente
nas duas modalidades terapêuticas sugerem grandes possibilidades de diálogo e aproximação entre as áreas e justifica o interesse de
pesquisa.
Metodologia: Foi realizada uma revisão de literatura a fim de encontrar os autores mais citados pela influência que exerceram no campo
de estudo da psicoterapia grupal de fundamentação freudiana. Alguns dos autores encontrados, devido as suas importantes contribuições
para o desenvolvimento e consolidação das grupo-terapias psicanalíticas, foram Freud, Pichon-Rivière, Bion e, mais recentemente, David
Zimerman, Luiz Carlos Osorio, Irvin Yalom e Didier Anzieu. Dois textos-base foram adotados para conduzir a reflexão proposta nesse
trabalho: Clínica Psicodinâmica do Trabalho para abarcar a psicodinâmica do trabalho e Fundamentos Psicanalíticos para abarcar a
psicoterapia de grupos.
Resultados: A revisão de literatura aponta para uma enorme aproximação entre a clínica psicodinâmica do trabalho e a psicoterapia
psicanalítica de grupos. Com relação aos objetivos, a clínica psicodinâmica se propõe a promover uma atmosfera de reflexão que permita a
mobilização dos trabalhadores frente ao seu trabalho (Dejours, 2008), enquanto a psicoterapia psicanalítica tem por finalidade à criação de
um espaço coletivo de ressignificação e reexperimentação de fortes e antigas experiências emocionais (Zimerman, 1999). Sobre a
composição dos grupos, a psicoterapia psicanalítica de grupos, bem como a clínica psicodinâmica do trabalho, são realizadas sob
conformações homogêneas do ponto de vista da demanda clínica.
Conclusão: Sob o ponto de vista dos dispositivos de escuta e manejo clínico utilizados pelas duas áreas, as contribuições da teoria
freudiana aproximam as teorias. Contudo, algumas diferenças expressivas referem-se à forte apropriação de discurso e função políticos
presentes na clínica psicodinâmica do trabalho e o dever com a produção científica que compõe uma das principais preocupações na
origem da abordagem de Dejours. De forma geral, os resultados reunidos nesse estudo sugerem uma grande necessidade de que se amplie
a comunicação entre a clínica psicodinâmica do trabalho e a psicoterapia psicanalítica de grupos. A falta de comunicação entre elas pode
ser responsável por um prejuízo no enriquecimento e no intercâmbio de experiências entre os profissionais que as realizam.
Palavras-Chave: clínica psicodinâmica do trabalho, psicoterapia psicanalítica de grupo
Colaboradores: Fernanda Duarte
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A justiça Restaurativa nas Escolas do DF
Brunna Cristina de Oliveira
Unidade Acadêmica: Faculdade de Educação
Instituição: UnB
Orientador (a): OTILIA MARIA ALVES DA NOBREGA ALBERTO DANTAS
Introdução: Investigar a face da Justiça restaurativa no espaço escolar nasceu em 2014 da experiência de estágio desenvolvida no Tribunal
de Justiça do Distrito Federal e Territórios por um dos autores. Ali foi possível conhecer um braço de atuação deste tribunal – aplicar a
justiça restaurativa nas escolas. A implantação da prática restaurativa como método de solução de conflitos está ganhando força,
havendo, inclusive, determinação expressa em documentos da ONU e União Europeia no sentido de que a mesma seja aplicada em todos
os países, não se esquecendo da Resolução do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, de 2002, que traz os princípios básicos
sobre Justiça Restaurativa. Como resposta propomos refletir sobre o espaço e o sentido da justiça restaurativa nas escolas do DF como
aglutinador da organização do trabalho pedagógico escolar, bem como da democracia e da cidadania numa perspectiva de autogestão,
sem, no entanto, comprometer o protagonismo dos processos de ensinar e aprender
Metodologia: Para estudar a temática ora proposta, como esta é apreendida, a partir do princípio norteador desta superação e a que
finalidade responde na organização do trabalho realizamos a análise de algumas obras sobre essa temática publicadas pelos principais
interlocutores advindos, principalmente, do campo do Direito. O estudo bibliográfico foi a principal técnica da pesquisa empregada neste
estudo. Como técnica, a pesquisa bibliográfica compreende a leitura, seleção, fichamento e arquivo dos tópicos de interesse para a
pesquisa em pauta, com vistas a conhecer as contribuições cientificas que se efetuaram sobre determinado assunto. A exemplo de Gil
(2008), a pesquisa bibliográfica serviu, neste caso, para destacar o pensamento dos principais estudiosos que abordam sobre as seguintes
categorias: Justiça restaurativa, educação e função social da escola corroborando com a reflexão proposta neste artigo. Para Gil este
recurso propõe analisar as diversas posições acerca do problema em foco, te
Resultados: Considerando que a escola absorve tantas políticas externas ao seu quefazer pedagógico, como esta pode absorver, ainda, a
Justiça Restaurativa para o seu interior sem prejuízo da qualidade do trabalho que se desenvolve neste ambiente? E qual a contribuição da
JR para o trabalho educativo escolar? A Justiça Restaurativa tem por escopo consertar, reparar, não o que aconteceu, mas prevenir
problemas a partir do evento conflituoso, restaurando o relacionamento entre a vítima, o agressor e a sociedade. Ela visa conciliar a
necessidade da vítima, da comunidade e do causador, proporcionando reintegrá-lo a sociedade. A Justiça Restaurativa e sua relação com a
escola é recente no Brasil. Poucas práticas vêm sendo desenvolvidas, a exemplo do Rio Grande do Sul que adota o projeto JUSTIÇA PARA O
SÉCULO 21. Este projeto visa divulgar e aplicar as práticas da Justiça Restaurativa (JR) na resolução de conflitos em escolas, ONGs,
comunidades e Sistema de Justiça da Infância e Juventude como estrat
Conclusão: Portanto, consideramos a JR uma prática importante para a escola. Esta prática tende a oportunizar a resolução de diferentes
conflitos que nascem ou respigam neste ambiente educativo, consequentemente, afetando a sua função social e promovendo o
conhecimento escolar em seus diferentes âmbitos. A escola é um ambiente educativo propício capaz de ocorrer um diálogo entre as
partes, além de, promover um trabalho educativo refletindo sobre temas importantes para superação das dificuldades comumente
evidenciadas na comunidade escolar e extraescolar/paraescolar. Aos olhos destes pesquisadores a JR deve-se fazer presente no currículo
oficial através da figura de um profissional ou de um grupo da comunidade representado em Conselho da escola. Esta configuração torna
mais efetiva e humanizadora a face da Justiça Restaurativa na Escola. É nesta circunstancia que a Justiça Restaurativa, plenamente aceita
pela comunidade, tende a colaborar enormemente com a função social da escola.
Palavras-Chave:
Colaboradores: Rômulo Borges Silva - TJDF – romuloborge@gmail.com UnB/FE/MTC UnB/ProIC/DPP/CNPq TJDF/SEED-DF
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Espaço nacional, identidade e conflito: a América Central e a “Guerra das Cem Horas”, 1969
Bruno Alves Dourado Pereira
Unidade Acadêmica: Departamento de História
Instituição: UnB
Orientador (a): JAIME DE ALMEIDA
Introdução: A Guerra das Cem Horas foi um conflito bélico entre El Salvador e Honduras ocorrido em 1969. Em um primeiro momento, em
consequência de uma disputa esportiva envolvendo a seleção nacional de cada um desses países, acreditava-se que o conflito havia sido
iniciado por causa do futebol. Entretanto, ao voltar-se para uma análise detalhada das relações entre El Salvador e Honduras entre o início
do Século XX e meados da década de 1960, a motivação para esse conflito extrapolou a esfera esportiva transportando-se para motivações
provenientes da estrutura social e econômica de cada um deles, a situação política regional da América Latina e a forte influência que os
Estados Unidos exerciam através de sua política externa. Junto a isso, a mobilização das populações em torno do “nacional” e de uma ideia
de pertencimento foram ressignificadas e potencializadas através da imprensa e da prática esportiva do futebol como competição que
opõe formas de representação dessa imagem “nacional”.
Metodologia: Buscando sustentação para o argumento de que a Guerra das Cem Horas não foi simplesmente uma “Guerra do Futebol”, a
pesquisa baseou-se de uma forma geral referencial teórico do indiciarismo, proposto por Carlo Ginzburg, que busca atribuir a um plano de
análise uma perspectiva que privilegie o que anteriormente poderia ser “negligenciável”. Para tal, optou-se por usar fontes primárias e
bibliografia especializada que abarcassem o recorte espacial e temporal da pesquisa: como fontes primárias, o fundo “Soccer War” do
Departamento de Estado norte-americano e o relato escrito do jornalista polonês Ryszard Kapuscinski. Como bibliografia especializada,
obras que proporcionassem um referencial teórico sobre a historiografia americanista relativa ao período entre 1870 e 1970 da América
Latina, as relações entre esporte e demais áreas de estudo (sociedade, política e economia) e a relação entre espaço nacional e
representações identitárias.
Resultados: De posse das ferramentas teórico-metodológicas, passou-se à elaboração de uma narrativa que contemplasse o que havia sido
previsto no plano de trabalho proposto para a pesquisa. Após a análise das fontes, a leitura completa da bibliografia especializada e a
devida contextualização e periodização do tema e seus respectivos desdobramentos, foi possível chegar a um resultado satisfatório muito
próximo ao idealizado anteriormente.
Conclusão: De posse das ferramentas teórico-metodológicas, passou-se à elaboração de uma narrativa que contemplasse o que havia sido
previsto no plano de trabalho proposto para a pesquisa. Após a análise das fontes, a leitura completa da bibliografia especializada e a
devida contextualização e periodização do tema e seus respectivos desdobramentos, foi possível chegar a um resultado satisfatório muito
próximo ao idealizado anteriormente.
Palavras-Chave: América Central, conflito, esporte, espaço nacional.
Colaboradores: Este projeto de pesquisa individual não tem necessidade de colaboradores.
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Caracterização física de Biochar de lodo de esgoto sob diferentes temperaturas de Pirólise
Bruno Araújo de Melo
Unidade Acadêmica: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária
Instituição: UnB
Orientador (a): CICERO CELIO DE FIGUEIREDO
Introdução: Biochar é o produto da pirólise de diversas matérias primas, seja animal ou vegetal. Seu uso tem sido indicado como
condicionador do solo e fonte nutricional para plantas, além de reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Considerando que os solos que
predominam no Brasil apresentam baixa capacidade de troca de cátions, o uso do biochar pode melhorar as propriedades físico-químicas
desses solos, pela sua elevada área superficial. No entanto, a diversidade de matérias-primas utilizadas e de temperaturas de pirólise
aplicadas promove biochars com características diferenciadas. No caso específico do biochar de lodo de esgoto (LE), para viabilizar o seu
uso tecnológico, faz-se necessária uma compreensão da interferência da temperatura de pirólise na qualidade final do produto. Ainda são
escassos os trabalhos focados na caracterização física do biochar de LE. O objetivo deste trabalho foi avaliar as características físicas de
biochar de LE obtido sob diferentes temperaturas de pirólise.
Metodologia: Foi utilizado lodo de esgoto (LE) oriundo da estação de tratamento da cidade do Gama, DF. A produção do biochar foi
realizada em forno de pirólise nas temperaturas de 300 °C, 400 ºC e 500 ºC. Três amostras (repetições) do lodo de esgoto in natura
(controle) e de cada biochar obtido nas diferentes temperaturas foram utilizadas para a caracterização física. Foram determinados os
seguintes atributos físicos: área superficial específica (ASE) e volume de poros (VP) determinados em analisador de área superficial NOVA
2200 (Quantachrome Corp., Boynton Beach, FL, USA), e análise granulométrica dos materiais (8-2 mm, 2-1 mm, 1-0,5 mm, 0,5-0,25 mm,
0,25-0,05 mm, <0,05 mm). Os dados da análise granulométrica foram submetidos a análise de variância e as médias comparadas pelo teste
de Tukey (p<0,05). As comparações para ASE e VP foram realizadas a partir do fator de enriquecimento relativo (ER), calculado pela razão
entre o teor obtido no biochar e aquele no lodo de esgoto, conforme Yuan et al. (
Resultados: O aumento da temperatura de pirólise resultou em um incremento da ASE e do VP. Estas propriedades tiveram um incremento
de aproximadamente duas vezes no BC 500 quando comparado ao lodo in natura. Entre as frações granulométricas, houve diferenças
estatísticas (P<0,05) nas classes 8-2 mm, 2-1 mm, e 0,5-0,25 mm. Nas classes de 8 a 1 mm, o BC500 apresentou a maior percentagem de
partículas. Na classe 0,5-0,25 mm houve uma inversão, e as menores percentagens foram obtidas no BC500, não havendo diferença entre
os demais biochars.
Conclusão: A temperatura de pirolise influenciou nas características físicas do biochar de lodo de esgoto. Quando maior a temperatura de
pirólise maior o volume de poros, a área superficial específica e a porcentagem de partículas maiores (8 a 1 mm).
Palavras-Chave:
Colaboradores: Walda Monteiro Farias, Heyder Monteiro Lopes, Ailton Teixeira do Vale
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Investigações do teatro e da dança na arte das Vanguardas
Bruno Barbato Bloch
Unidade Acadêmica: Departamento de Artes Cênicas
Instituição: UnB
Orientador (a): GISELLE RODRIGUES DE BRITO
Introdução: Este estudo teve como proposta entender como decorreram as transformações dos fazeres do teatro e da dança na Europa a
partir do século XIX até o começo do século XX com a chegada das Vanguardas, tendo como base as ideias de Georg Fuchs, diretor e
pesquisador alemão, que propôs uma outra forma de se fazer teatro que não fosse moldada pela estética Naturalista. O estudo se
aprofunda na influência das ideias de Fuchs nas obras de artistas de sua época como Rudolf Laban e Vsevolod Meyerhold, dois artistas que
leram as suas propostas de encenação. Analisa-se ainda como foi a criação e montagem da dança-teatro “Constelações de Alfabeto”,
realizada pelo próprio autor deste artigo, o qual teve a suas próprias inquietações de criação influenciadas pelo sistema de análise do
movimento de Laban e a Biomecânica de Meyerhold.
Metodologia: Inicialmente foi realizado a revisão da literatura a partir de livros de História do Teatro e da Dança contendo informações
sobre os desenvolvimentos entre os séculos XIX e XX a fim de mapear as diferenças e similaridades entre cada estética dessas épocas,
tendo assim, o entendimento da contextualização dos primeiros momentos do pensamento cênico moderno. Depois, elegeu-se a análise
dos escritos de Fuchs, com o objetivo de levantar os principais conceitos, dinâmicas de encenação e teorias a respeito do que ele
denominou “O teatro do futuro”. Esta teoria concepções do Naturalismo em prol de um teatro que se adequaria melhor ao público do
começo do século XX. A partir desse levantamento, a pesquisa investigou artistas influenciados pelas ideias de Fuchs, indo de encontro aos
trabalhos de Meyerhold e Laban. Finalmente, buscou-se entender aspectos do trabalho destes artistas, tanto por meio de livros quanto de
vídeos, para que fossem utilizados em uma criação própria do autor.
Resultados: O estudo apontou que as estéticas cênicas que se formularam no período analisado possuem diferentes maneiras de relação
com a plateia, notasse que os principais movimentos do século XIX se preocuparam em afastar o público da representação por meio de
ilusões, enquanto no começo do século XX retomou-se formas de aproximação com o público. Tais pensamentos, também, estão presentes
nos escritos de Fuchs, que tenta resgatar as formas antigas de representação ritualísticas e do teatro grego ao propor a dança e as ações
como as principais bases do teatro. Os seus pensamentos influenciaram, junto com outras manifestações orientais e nacionais, o trabalho
de encenação tanto de Meyerhold quanto de Laban. Apesar das diferenças, também identificamos elementos que persistiram durante o
tempo, como é o exemplo das ideias de representação de acontecimentos recentes retomada pelo teatro Romântico e que se manteve nas
montagens vanguardistas.
Conclusão: Georg Fuchs será um pensador resultado de seu tempo. Assim como Edward Gordon Craig, perceberá que as encenações
naturalistas não são mais de apelo para o século XX, sem esquecer que a estética implementou elementos, os quais julgou importantes
para o desenvolvimento do teatro, como a rejeição da cenografia de painéis. Esse entendimento das relações entre as estéticas propõe
uma visão ampla sobre as questões de dissociações, modificações e continuações nos modos de composições e experimentações entre as
diferentes manifestações da área. O pensamento cênico europeu moderno caminhou por essas questões mencionadas, não se limitando a
totais alterações entre si, mas expandiu os olhares para outras manifestações, sejam de culturas ou épocas diferentes. A dança-teatro
“Constelações de Alfabeto” é um produto deste pensamento de associação das pesquisas do passado com as intervenções
contemporâneas, encontrando outras formas de trabalho a partir das proposições daquela época.
Palavras-Chave: George Fuchs, Dança-Teatro, Rudolf Laban, Vsevolod Meyerhold
Colaboradores: Somente a orientadora colaborou.
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Desenvolvimento de Processador Embarcado em SoC CMOS
Bruno Bezerra Marques
Unidade Acadêmica: Departamento de Engenharia Elétrica.
Instituição: UnB
Orientador (a): JOSE CAMARGO DA COSTA
Introdução: A evolução da microeletrônica tornou viável a integração de circuitos de radiofrequência (RF), analógicos e digitais em um
único circuito integrado (CI), resultando nos Sistemas em Chip (SOC). Uma das aplicações de um SoC é na área de rede de sensores sem fio
(RSSF). As RSSF são redes compostas por um conjunto de nós sensores capazes de captar e processar diversas informações, além de
poderem se comunicar por radiofrequência. Geralmente um nó sensor é composto por uma unidade de energia, uma unidade de
processamento, uma unidade de sensoriamento e uma unidade de comunicação. Ao longo dos últimos 20 anos o LDCI-UnB vem
desenvolvendo pesquisas na área de SoCs para aplicações de RSSF. Este trabalho tem como objetivo adicionar módulos da
LDCI_Modeling_Library ao simulador de RSSF IDEA1, e utilizar Ferramentas Cadence para gerar o layout de blocos digitais dos nós sensores
da rede.
Metodologia: A metodologia utilizada na realização deste trabalho foi baseada na metodologia de desenvolvimento de projetos de
sistemas digitais. Inicialmente são definidos os requisitos e especificações da RSSF, e em seguida são realizadas as simulações das soluções
propostas. Com a escolha da RSSF a ser implementada inicia-se a síntese dos blocos digitais dos nós sensores da rede. Esta fase começa
com a geração do módulo em Verilog-RTL a partir da sua descrição em SystemC. Posteriormente são realizadas as seguintes etapas:
simulação a nível RTL, síntese lógica, simulação pós-síntese, síntese física e simulação pós-layout. Após a síntese física é gerado o layout do
bloco digital.
Resultados: Inicialmente tentou-se incluir o processador MipsUnB, disponível na LDCI_Modeling_Library, ao simulador IDEA1. Pelo fato da
versão utilizada não possuir um tutorial atualizado para a adição de novos módulos, e não ser mais suportado por seus desenvolvedores,
não foi possível adicionar o processador à ferramenta. Para a síntese, o módulo escolhido também foi o MipsUnB, mas devido a sua
complexidade e as limitações encontradas com o uso ferramenta CTOS, foi desenvolvida uma Unidade Lógica e Aritmética (ULA) para
exemplificar o processo de síntese. A ULA desenvolvida possui 3 entradas (A, B, opcode) e 2 saídas (Z, zero). Foi desenvolvido também um
testbench para validar o funcionamento da ULA nas 3 simulações propostas. O testbench inicia com: A = 0xA0, B = 0x0F e o opcode varia de
0x00 a 0x07, afim de se testar todas as operações da ULA (add, sub, and, or, not(A), not(B), xor, maior). Os resultados obtidos nas 3
simulações realizadas foram: Z = ( 0xAF, 0x91, 0x00, 0xAF, 0x5F, 0xF0,
Conclusão: Devido à falta de suporte a versão 2011 do simulador IDEA1, não foi possível adicionar novos módulos à ferramenta. A geração
do layout de blocos digitais foi possível, com o desenvolvimento da ULA. O layout foi gerado, e os resultados obtidos nas 3 simulações
realizadas foram satisfatórios, validando assim todo o processo de síntese. O processo de síntese em alto nível dos blocos digitais realizado
neste trabalho difere dos já realizados pelo Departamento de Engenharia Elétrica (ENE). Foi o primeiro a utilizar a ferramenta CTOS no
processo de síntese, e apesar das dificuldades encontradas, já foi possível obter resultados satisfatórios. Para trabalhos futuros sugere-se o
desenvolvimento de um novo simulador de RSSF, e também a inserção gradativa de novos módulos ao projeto da ULA, para que se chegue
à síntese completa de um processador.
Palavras-Chave: RSSF, simulação, IDEA1, Síntese em Alto Nível.
Colaboradores: Gilmar Silva Beserra
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Identificação de acervos fotográficos e fílmicos nos órgãos da Administração Indireta do Governo do
Distrito Federal (GDF).
Bruno Chaves da Costa
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ciência da Informação
Instituição: UnB
Orientador (a): ELIANE BRAGA DE OLIVEIRA
Introdução: Este trabalho faz parte do projeto “Memória e Acervos Audiovisuais: Mapeamento dos Acervos Fotográficos e Fílmicos no
Distrito Federal” e seu objetivo é mapear – qualificar e quantificar – a produção e a acumulação de registros audiovisuais (fotografias e
filmes) existentes nos órgãos da administração indireta do Governo do Distrito Federal (GDF), como parte de projeto maior apoiado pelo
CNPq, que tem por razão, mapear acervos de Brasília e das demais regiões administrativas do Distrito Federal. A cidade de Brasília e o
Distrito Federal não possuem um levantamento exaustivo sobre sua produção fotográfica e fílmica. A escassez de exploração desta
natureza, a importância crescente dos acervos imagéticos e a necessidade de conhecer e dar a conhecer a produção e a acumulação
fotográfica e fílmica apontada justificam esta investigação.
Metodologia: Inicialmente foi analisada uma bibliografia básica sobre os temas relacionados ao projeto. Em seguida, foi construído um
instrumento de pesquisa capaz de auxiliar na investigação. Após a elaboração de um cronograma de visitas, foi feita a identificação e um
posterior contato com os profissionais responsáveis pela custódia dos acervos imagéticos. Foram realizadas entrevistas em algumas das
instituições componentes do universo estudado. Nas entrevistas, foi aplicado o questionário de coleta de dados.
Resultados: No total, foram contatados 12 órgãos. Dentre os órgãos visitados, apenas dois tinham, em seu acervo, documentos
audiovisuais. Destes dois, em um foi verificado que não havia mão de obra qualificada e nem estrutura ou experiência do entrevistado e
por isso o trabalho nesta organização, acaba sendo muito empírico, algo que deveria ser inaceitável. Nesses dois locais, foi constatado que
o acervo estava em boas condições. Oito órgãos declararam não possuir nenhum acervo audiovisual. Dois desses órgãos possuíam acervo
mas, devido a falta de gestão documental e a recente implementação do arquivo, não foi possível quantificar nem qualificar os
documentos.
Conclusão: Nas visitas e ligações realizadas pode observar uma dificuldade no levantamento de dados, pois poucas entidades possuem
acervo composto por documentos audiovisuais. Muitas entidades nas quais se imaginava encontrar documentos audiovisuais não o
possuíam, como, por exemplo, o IBRAM e a NOVACAP. A disposição dos funcionários em disponibilizar e ajudar a coletar informações,
também foi insatisfatória. Um dos fatores que prejudicou os trabalhos de levantamento foi a mudança de governo, em função das pessoas
responsáveis pelo acervo estarem saindo do Governo do Distrito Federal ou por mudança de local de trabalho, a pedido do novo governo.
Mas, algo que trouxe contenta, foi o fato de que os acervos identificados estão bem conservados.
Palavras-Chave: Acervo, documento digital, documento imagético, audiovisual, documento fílmico.
Colaboradores: Colaboraram fornecendo as informações: Marcelo Durães Eris Divino Dias
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Análise da eficiência neuromuscular durante o exercício isométrico do músculo gastrocnêmio influências
da Kinesiotaping
Bruno de Araújo Rodrigues
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade da Ceilândia
Instituição: UnB
Orientador (a): RODRIGO LUIZ CARREGARO
Introdução: A Kinesiotaping é caracterizada pela aplicação de fita elástica adesiva à pele, tendo como base o princípio de que pode
estimular mecanoreceptores, aumentar o espaço entre pele e tecidos subcutâneos, auxiliar na ativação ou inibição muscular, entre outros
efeitos pressupostos. Nesse contexto, a Eficiência neuromuscular (ENM) baseia-se na relação entre a força gerada pelo musculo e sua
atividade eletromiografica, e representa a resposta muscular a um estimulo neural, sendo uma importante ferramenta para se avaliar os
efeitos da KT na eficiência da contração muscular. O objetivo do presente estudo foi avaliar a eficiência neuromuscular (ENM) do músculo
sóleo, em indivíduos fisicamente ativos submetidos a diferentes condições de aplicação da Kinesiotaping (ativação, inibição e controle).
Metodologia: Participaram 20 indivíduos jovens sadios e fisicamente ativos do sexo masculino (79,7 ± 8,2 kg, 1,78 ± 0,05 m, 24,7 ± 4,4
anos). Os voluntários foram avaliados em 3 momentos distintos e foram submetidos às seguintes condições: 1) Linha de base (LB): sem
aplicação da KT, 2) Ativação (ATIVKT): aplicação da Kinesiotaping com técnica de ativação muscular, e 3) Inibição(INIBKT): aplicação da
Kinesiotaping para inibição muscular. Em cada dia de avaliação, em cada condição, os participantes foram submetidos a um teste de força
muscular isométrico (contração isométrica voluntária máxima – CIVM) em flexão plantar, em um dinamômetro isocinético. O protocolo foi
caracterizado por três séries de contração dos flexores plantares do tornozelo, com uma duração de 5 segundos. Entre as séries, foi
adotado um intervalo de repouso de 1 minuto. A avaliação controle (LB) sempre foi realizada na primeira visita, para todos os voluntários,
de modo a evitar possíveis efeitos da ativação ou inibição da KT. Foi
Resultados: Não foram encontradas diferenças significantes para o pico de torque (PT) e eficiência neuromuscular (ENM), com tamanhos
de efeito triviais para todas as comparações.
Conclusão: O presente estudo demonstrou que a KT não influenciou a taxa de desenvolvimento de força e a eficiência neuromuscular
durante a realização de exercício isométrico máximo.
Palavras-Chave:
Colaboradores: Igor Magalhães
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EXPERIÊNCIAS DE ESTUDANTES DO PROGRAMA CIÊNCIAS SEM FRONTEIRAS: REGIÃO CENTRO-OESTE
Bruno Fernandes de Matos
Unidade Acadêmica: Departamento de Teoria e Fundamentos
Instituição: UnB
Orientador (a): WIVIAN JANY WELLER
Introdução: Na presente pesquisa apresentamos uma análise descritiva de alguns fatores relacionados à experiência de bolsistas do
programa Ciência sem Fronteiras da Universidade de Brasília. Inicialmente a pesquisa visava à participação dos estudantes que tinham
como origem as universidades da região Centro-oeste. Contudo, por impossibilidade na obtenção do contato dos bolsistas das demais
universidades, a pesquisa se restringiu somente aos que tinham como universidade de origem a UnB. Assim realizamos uma pesquisa por
meio de um questionário online, que foi disponibilizado por um período a todos os bolsistas da UnB e assim foi obtido ao final da aplicação,
um percentual de aproximadamente 30% de respostas (672 estudantes). Após a tabulação dos dados foi dado início à análise de algumas
variáveis obtidas pelo questionário. Foram obtidos diversos tipos de variáveis que tinham como foco tanto a experiência como a estrutura
do programa, assim como características socioeconômicas e trajetória escol
Metodologia: Para a análise descritiva das variáveis, foram utilizadas tabelas cruzadas para apresentar uma variável relacionada à outra,
assim como tabelas de frequência. Para apresentar os dados de forma visual, foram adotados gráficos de barras e buscando relacionar as
variáveis, foram calculadas medidas de relação para variáveis qualitativas como o Qui-Quadrado e com base nele o Coeficiente de
Contingência. Para a construção das análises e resultados foi utilizado o software livre R, como meio de obtenção das estatísticas e gráficos
apresentados.
Resultados: Para avaliar alguns critérios da experiência do bolsista, resolvemos relacionar a dificuldade de se comunicar no idioma do país
de intercâmbio com a questão se já havia viajado ou não ao exterior. Outro aspecto analisado foram as respostas sobre as maiores
dificuldades que passaram e em quais pontos o intercâmbio mais contribuiu na vida do estudante. Também utilizamos alguns relatos
gerados nas questões abertas, para dar base às experiências promovidas pelo programa Ciência sem Fronteiras. Outra análise importante
foi sobre a percepção do país de destino, em perguntas que possibilitavam mais de uma resposta. A Infraestrutura e a Segurança foram os
pontos bons mais escolhidos com 424 e 390 respostas, respectivamente, e os pontos mais vezes avaliados como ruins foram a Alimentação
e o Custo de Vida com 344 e 309 respostas, respectivamente.
Conclusão: Temos como discussão, uma análise sobre a relação da dificuldade em se comunicar em língua estrangeira, dado se teve ou não
a experiência prévia de viajar ao exterior, buscando entender o quanto benéfico essa experiência de viajar ao exterior previamente pode
ajudar. Assim também, apresentamos uma discussão sobre outros aspectos possibilitados pelo programa Ciência sem Fronteiras, como
viajar, conhecer outras pessoas e culturas e os tipos de lugares mais visitados. Outro ponto importante discutido foi a percepção dos
estudantes sobre o país ao qual realizou intercâmbio sobre os aspectos que consideraram bons e ruins no referente país de destino, por
meio de relatos das experiências e resultados obtidos.
Palavras-Chave: Universidade, estudantes universitários, intercâmbio internacional, Ciência sem Fronteiras, juventude.
Colaboradores: GERAJU - grupo de pesquisa Gerações e Juventude da Faculdade de Educação da UnB.
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Investigação da mineralogia supergênica da ocorrencia de Manuel Selé, Pará
Bruno Guimarães Piatti
Unidade Acadêmica: Instituto de Geociências
Instituição: UnB
Orientador (a): MARIA EMILIA SCHUTESKY DELLA GIUSTINA
Introdução: Os sulfoarsenetos e arsenetos de Fe-Co-Ni apresentam extensa variação composicional e formam importante solução sólida. A
partir das relações entres as fases minerais, dente as quais as mais comuns são arsenopirita, glaucodoto, alloclasita, gersdorfita e cobaltita
associados a nicolita e ramelsbergita, é possível inferir a temperatura de formação da associação mineral por meio de diagramas ternários
Fe-Co-Ni. O corpo ultramáfico Manuel Selé possui mineralizações que contém esses minerais, além de sulfetos (galena), elementos nativos
(bismuto), metais (liga AuAg), teluretos (Hedleita e joseita) e pequenas quantidades de óxidos de bismuto (Bismito). O contexto geológico
no qual o corpo está inserido não está bem definido, pois as rochas aflorantes são escassas. Apesar disso, as associações minerais
encontradas são importantes pela ocorrência pouco comum e pela possibilidade de se realizar estudos de geotermometria a partir delas.
Metodologia: O estudo foi realizado a partir de amostras em seções em lâminas delgadas de veios mineralizados pertencentes ao corpo
ultramáfico Manuel Selé. A petrografia de detalhe dos minerais presentes foi feita em sete lâminas através de microscopia de luz refletida
tradicional e quatro destas foram analisadas qualitativamente por microscopia eletrônica de varredura (MEV). A análise quantitativa de
química mineral destas 4 lâminas compreendeu minerais do grupo da arsenopirita, grupo da cobaltita e liga ouro prata e foi realiza através
de microssonda eletrônica. Em duas das lâminas algumas análises de sulfoarsenetos, diarsenetos, liga ouro-prata e elementos nativos (Bi)
já foi realizada (Schutesky, 2002), mas este trabalho expande as análises para outras amostras e discussões. Acompanhando o estudo
petrográfico, uma revisão bibliográfica que diz respeito a mineralizações, trends composicionais e termometria de sulfoarsenetos e
arsenetos de Co-Fe-Ni vem sendo feita.
Resultados: As amostras foram analisadas para os seguintes elementos: As, S, Fe, Co, Ni, Sb, Pb, Zn, Se, Bi, Te, Cu, Mo, Au, Ag, Pt e Pd. Em
nenhum dos minerais analisados houve expressão significativa de elementos do grupo da Pt. Au e Ag ocorrem como um liga Au1,7-1,8Ag
com pequenas quantidades de outros elementos. Os sulfoarsenetos presente são gersdorfita, arsenopirita e glaucodoto. As fórmulas ideias
são, respectivamente, NiAsS, FeAsS e (Fe,Co)AsS (com Fe:Co aproximadamente 1:1), mas é possível observar que há quantidades menores
de outros elementos que não são expressas nessas fórmulas. O Ni ocorre em pequenas quantidades no glaucodoto e arsenopirita. Na
gersdorfita, os teores de As e S aumentam em relação aos outros dois minerais citados. A análise de um mineral que não havia sido
identificado nem no trabalho anterior nem na descrição petrográfica mostrou que se trata de uma sulfeto de chumbo, galena (PbS), que
contém quantidades acessórias de Ni, Fe, Co e As.
Conclusão: As arsenopiritas e gersdorfitas analisadas representam composições próximas dos membros finais do sistema ternário Fe-Co-Ni
AsS. O glaucodoto apresenta composição intermediária entre a cobaltita e a arsenopirita. Na literatura várias publicações apresentam o
sistema Fe-Co-Ni As-S marcado por vasta solução sólida, especialmente temperaturas na faixa de 650°C. A 500°C, as substituições são mais
limitadas. A solução sólida entre (Fe,Co) e Ni nos sulfoarsenetos não ficou evidente nas amostras analisadas aqui, pois as composições não
tem teores intermediários entre os membros finais, apesar de haver vários elementos em quantidades pequenas (traços). É possível notar
substituições entre As-S, as quais na literatura são correlacionadas com variações no conteúdo de (Fe+Ni). Porém, aqui não foi possível
visualizar essa relação. Com a composição dos sulfoarsenetos definida, é possível obter uma estimativa de formação das mineralizações a
partir de diagramas ternários já publicados na literat
Palavras-Chave: Sulfoarsenetos Fe-Co-Ni, Manuel Selé, Província de Carajás
Colaboradores: Prof. Sylvia Maria Araújo
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Abordagem da Nobrade nos currículos dos cursos de Arquivologia do Brasil
Bruno Machado Morais
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ciência da Informação
Instituição: UnB
Orientador (a): CYNTHIA RONCAGLIO
Introdução: A Norma Brasileira de Descrição Arquivística (Nobrade), publicada em dezembro de 2006, resultou de estudos desenvolvidos
pela Câmara Técnica de Normalização da Descrição Arquivística (CTNDA) do Conselho Nacional de Arquivos (Conarq), criada em setembro
de 2001, com o objetivo de estabelecer diretrizes nacionais para a descrição de documentos arquivísticos, compatíveis com as normas
internacionais então em vigor. Desde o seu lançamento, a Nobrade tem sido amplamente disseminada nas instituições públicas e privadas,
nas entidades custodiadoras de acervos (arquivos, bibliotecas, museus, centros de memória e documentação) e nas universidades. Esta
pesquisa faz parte de um projeto mais amplo que tem como objetivo geral identificar os usos e estudos da Nobrade nas instituições
arquivísticas, estaduais e municipais, nos conteúdos curriculares dos cursos de Arquivologia e a produção científica relacionada à Norma,
que possam contribuir para o seu aperfeiçoamento. Tendo em vista que a Nobrade t
Metodologia: Inicialmente foi realizada uma revisão bibliográfica, a fim de se obter dados sobre a existência de pesquisas similares. Não
foram encontrados estudos semelhantes, o que validou a necessidade desta pesquisa para identificar e analisar o uso da Nobrade nos
cursos de graduação em Arquivologia. Em seguida procedeu-se ao mapeamento dos cursos de Arquivologia e dos seus respectivos
currículos, a fim de identificar e analisar os que citam e/ou analisam a Nobrade. Foram coletadas e analisadas as informações disponíveis
nas páginas eletrônicas dos cursos e por meio de envio de questionários para os coordenadores e professores dos cursos. Após a
identificação da existência de 16 cursos superiores de Arquivologia, todos mantidos por universidades públicas, foram levantados dados
nas páginas eletrônicas de cada curso. Obtidas as informações nas páginas eletrônicas foi elaborado um questionário para confirmar,
atualizar ou complementar os dados. O questionário foi desenvolvido em plataforma on-l
Resultados: Dos dezesseis cursos de graduação em Arquivologia, treze responderam ao questionário. Os cursos que responderam são das
seguintes universidades: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), Universidade Federal de Santa Maria (UFSC),
Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade de Brasília (UnB), Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Universidade Federal
do Pará (UFPA), Universidade Estadual de Londrina (UEL), Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), Universidade Estadual Paulista
(UNESP/Marília), Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), Universidade Federal do Rio Grande (FURG), Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG), Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Os resultados desta pesquisa, portanto, abordam os dados obtidos por esses treze
cursos citados, considerando as informações das páginas eletrônicas e questionários respondidos. Quanto aos três cursos que não
responderam o questionário, a pesquisa se baseou somente nos dados coletados nas páginas
Conclusão: Cabe ressaltar primeiramente a dificuldade em se obter os dados para a pesquisa, que nos leva a inferir que é preciso maior
investimento na manutenção e atualização das páginas eletrônicas para se garantir a facilidade e a segurança no acesso às informações. A
seguir, notou-se que a Nobrade, embora seja um instrumento de referência para a descrição arquivística no Brasil, ainda é pouco abordada
nos cursos de Arquivologia. Todavia, a pesquisa indicou que ao menos uma disciplina obrigatória de cada instituição cita a Nobrade. Assim,
todos os discentes, antes de se formar, obrigatoriamente sabem da existência da Norma. Se levarmos em consideração que nas disciplinas
Arquivo permanente, Descrição arquivística ou nomes equivalentes, a atividade de descrição de documentos de arquivos é abordada,
temos uma matéria por curso que vai utilizar as normas de descrição arquivística, porém, isto ainda é muito pouco. As discussões no
âmbito pedagógico devem existir não somente porque as normas e, em
Palavras-Chave: Descrição arquivística, Nobrade, normas de descrição, curso de graduação, Arquivologia, representação da informação
Colaboradores: Bruno Machado Morais Cynthia Roncaglio
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Utilização do método comparativo nas decisões do Supremo Tribunal Federal
Bruno Neves do Nascimento
Unidade Acadêmica:
Instituição: UniCEUB
Orientador (a): Christine Oliveria Peter da Silva
Introdução: A presente pesquisa tem como problema a questão da utilização do método comparativo no processo de tomada de decisões pelo Supremo Tribunal Federal. Desenvolvida no âmbito do Direito Constitucional,
especialmente no capítulo da hermenêutica e concretização constitucionais, propõe reflexão e investigação sobre como tem se dado a prática discursiva dos ministros da Suprema Corte Brasileira, no que diz respeito à
referenciação de decisões de cortes estrangeiras constitucionais e/ou internacionais nas decisões constitucionais brasileiras. Trata-se, portanto, de verificar como têm ocorrido os diálogos judiciais transnacionais sobre direitos
fundamentais entre as decisões das Cortes Constitucionais e/ou Internacionais.O objetivo geral do trabalho é investigar, no plano quantitativo e qualitativo, as decisões do Supremo Tribunal Federal que fizeram referências
expressas às decisões de cortes estrangeiras ou internacionais e descrever, por meio de relatório esquemático (pesquisa quantitativa) e relatório analítico (pesquisa qualitativa), os resultados encontrados na base de dados
disponíveis no sítio do Supremo Tribunal Federal para os anos de 2013 e 2014.Quanto aos objetos específicos, busca-se dar continuidade à pesquisa iniciada pela Professora Christine Peter em sua investigação, para tese de
doutoramento, acerca da utilização do método comparativo pelos ministros do Supremo Tribunal Federal em suas decisões. Para isso a pesquisa irá registrar quais foram os precedentes do ano de 2013 e 2014 em que este
fenômeno ocorreu. Completar a tabela de dados quantitativos das decisões do Supremo Tribunal Federal de 1961 a 2012. Atualizar o relatório analítico, que contém os resumos dos casos e argumentos do Supremo Tribunal
Federal relacionados aos precedentes em que foram feitas referências expressas a decisões estrangeiras e/ou internacionais, publico no terceiro capítulo da tese de doutorado da Professora Christine Peter, defendida em 2013.
Com isso a primeira parte do artigo irá conceituar o Estado Constitucional Cooperativo, como um dos modelos possíveis do Estado Contemporâneo. Tal modelo, alternativo, pluralista, aberto e dinâmico de Estado Constitucional,
servirá como referência teórica para a condução do artigo. A segunda parte será dedicada a metodologia comparativa entendida aqui como diálogos judiciais transnacionais. Trata-se do fenômeno da circulação e migração de
ideias constitucionais, especificamente de princípios constitucionais e decisões sobre direitos humanos entre as Cortes Constitucionais e/ou Internacionais. Por fim, a terceira parte do artigo tem como objetivo a entrega de
resultados, apresentando uma lista comentada de decisões em que contém em maior ou menor grau diálogos judiciais transnacionais consubstanciados nos votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A pesquisa se
justifica pela constatação de que ainda não são abundantes as investigações acerca da utilização do método comparativo, no âmbito jurídico-constitucional, no Brasil. Ou seja, visto sob uma perspectiva pragmática, verifica-se a
ausência de dados empíricos sobre a prática comparativa na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A pesquisa tem como premissa o fato de os Estados Constitucionais, tal como concebidos pela contemporaneidade,
especialmente pelos juristas e estudiosos dos séculos XVIII, XIX e XX, não mais oferecerem as condições de possibilidade para a concretização de direitos fundamentais de forma adequada para as necessidades do século XXI.
Nesse contexto, o método comparativo ganha força, pois este é o meio pelo qual as diversas comunidades constitucionais nacionais e internacionais podem se comunicar entre si, a fim de conferir mais força à ideia de
conformação de um tipo de Estado que ao mesmo tempo se revele constitucional e cooperativo. Assim, a investigação possibilita concluir que houve um aumento significativo dos casos em que o Supremo Tribunal Federal fez
referência a decisões de cortes estrangeiras constitucionais e/ou internacionais nas decisões constitucionais brasileiras. Contudo, ainda não se pode dizer que o Supremo Tribunal Federal é uma Corte Suprema comprometida
com o Estado Constitucional comparativo e com a metódica de concretização dos direitos fundamentais fundada nos diálogos judiciais transnacionais.
Metodologia: O resultado a ser apresentado na presente pesquisa é decorrente da busca por precedentes do Supremo Tribunal Federal com referências a decisões de cortes estrangeiras constitucionais e/ou internacionais.
Foram analisados todos os precedentes, de 1° de janeiro de 2013 até 21 de dezembro de 2014, marcados com o termo de referência <decisão estrangeira> no sítio da Corte Suprema Brasileira. Do universo explorado foram
encontrados 53 decisões em 2013 e 26 decisões em 2014, que constituiu um grupo total de 79 julgados analisados. As decisões foram analisadas sob o enfoque da metodologia comparativa. Destaca-se que a comparação aqui
não é feita no sentindo de comparação entre países ou sistemas, mas sim no sentido de comparação paralela de dados referentes a um universo de decisões de uma mesma Corte Suprema – o Supremo Tribunal Federal.
Registra-se que os dados obtidos foram sistematizados a partir dos seguintes critérios: o cronológico; o do Ministro que fez a referência cruzada; o tema do caso e o argumento específico em que a referência cruzada foi utilizada.
No ano de 2013 foram catalogadas 53 decisões do Supremo Tribunal Federal com referência expressa a precedentes estrangeiros que serviram como argumentos para os votos dos Ministros. Ao todo foram referenciadas 5
Cortes Supremas e/ou Constitucionais estrangeiras , 1 Corte Internamericana, 3 Tribunais Constitucionais e outros 6 Tribunais diversos. A Court of Common Pleas foi a corte mais referenciada nos votos, seguida pela Suprema
Corte dos Estados Unidos, pela Corte Constitucional alemã e por fim pela Corte Europeia de Direitos Humanos. Entre os Tribunais, aquele que contive mais referências foi o Superior Tribunal de Justiça português, seguido pelo
Tribunal Constitucional espanhol. A Ministra Rosa Weber (25 casos), Gilmar Mendes (11 casos), Luis Fux (7casos) e Celso de Mello (7 casos) foram os que mais referenciaram decisões de Cortes estrangeiras em seus votos.
Seguidos pelos Ministros Ricardo Lewandowski (5 casos), Ayres Britto (4 casos), Joaquim Barbosa (1 caso) e Cezar Peluso (1 caso) que também fizeram menção a precedentes de outras Cortes em seus votos julgados em 2013. Os
Habeas Corpus representam mais da metade dos casos analisados em 2013, com 57 por cento das decisões (30 casos), compondo a classe que mais se constata referências cruzadas. Em segundo lugar encontrar-se as Ações de
Inconstitucionalidade e os Recursos Extraordinários, representados, respectivamente, com 9 por cento das decisões que continham referências a precedentes estrangeiros.Os precedentes do Acórdão de 26.04.1989, processo
10/89, BMJ 386, p. 422, do Superior Tribunal de Justiça português foram registrados como precedentes estrangeiros mencionados em 21 processos do Supremo Tribunal Federal em 2013. Seguido pelo James Somerset da King's
Bench e Buschel's Case, de 1670, da Court of Common Pleas, tendo sido referenciados, respectivamente, em 19 processos. Também merece destaque os casos McCulloch v. Maryland (1819) da Suprema Corte norte-americana,
presentes em 7 processos; BVerfGE 70, 288-293 da Corte Constitucional alemã, presentes em 4 processos.Por fim, os casos Palamara Iribarne vs. Chile, da Corte Interamericana de Direitos Humanos e Ex Parte Milligan (71 U.S. 1)
de 1866 da Suprema Corte dos Estados Unidos da América estão presentes, respectivamente, em 3 acórdãos do Supremo Tribunal Federal. No ano de 2014 foram catalogadas 25 decisões do Supremo Tribunal Federal com
referência expressa a precedentes estrangeiros que serviram como argumentos para os votos dos Ministros. As informações coletadas no sítio eletrônico da Suprema Corte brasileira permitiram verificar, em dados quantitativos,
que houve uma baixa em relação ao ano anterior. Ao todo foram referenciadas 5 Cortes Supremas e/ou Constitucionais estrangeiras , 1 Corte Internacional, 2 Tribunais Constitucionais e outros 2 Tribunais diversos. A Suprema
Corte dos Estados Unidos foi a que mais foi referenciada nos votos, seguida pelo Tribunal Constitucional Português e pela Corte Constitucional da Alemanha. Os Ministros Celso de Mello (11 casos), Gilmar Mendes (5 casos) e
Rosa Weber (3 casos) foram os que mais referenciaram decisões de Cortes estrangeiras em seus votos. Seguidos pelos Ministros Marco Aurélio (2 casos) e Luis Fux (2 casos) que também fizeram menção a precedentes de outras
Cortes em seus votos. Já os Ministros Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli e Joaquim Barbosa fizeram referencias apenas uma vez em 2014. Os Recursos Extraordinários representam mais de 28 por cento das decisões (7 casos),
sendo as classes em que mais foram constatadas as referências cruzadas, seguidos dos AREs que somaram mais de 24 por cento (6 casos). Por fim, os Habeas Corpus tiveram 16 por cento do total (4 casos) de decisões que
continham referências a precedentes estrangeiros.Os precedentes do Acórdão 39/84 do Tribunal Constitucional Português foram registrados como precedentes estrangeiros mencionados em 5 processos do Supremo Tribunal
Federal, sendo o precedente mais utilizados no ano de 2014. Seguido pelo Caso Panhandle Oil Co. vs. Stale of Mississippi Ex Rel. Knox (277 U.S. 218) da Suprema Corte dos Estados Unidos, tendo sido referenciado em 4 processos.
Também merece destaque os casos Brown VS. Board of Education da Suprema Corte americana e Buschel (1670) da Court of Common Pleas inglesa, mencionados em 2 processos cada.Por fim, a pesquisa demonstra que apesar
de haver quantidade significativa de julgados em relação a pesquisa inicial da Professora Christine Peter, ainda há pouco comprometimento e abertura dos Ministros da Corte para uma maior interação com a jurisprudência de
Cortes constitucionais internacionais, há sim, de forma simples, uma reprodução de argumentos e de precedentes estrangeiros referenciados.
Resultados: O resultado a ser apresentado na presente pesquisa é decorrente da busca por precedentes do Supremo Tribunal Federal com referências a decisões de cortes estrangeiras constitucionais e/ou internacionais. Foram
analisados todos os precedentes, de 1° de janeiro de 2013 até 21 de dezembro de 2014, marcados com o termo de referência <decisão estrangeira> no sítio da Corte Suprema Brasileira. Do universo explorado foram encontrados
53 decisões em 2013 e 26 decisões em 2014, que constituiu um grupo total de 79 julgados analisados. As decisões foram analisadas sob o enfoque da metodologia comparativa. Destaca-se que a comparação aqui não é feita no
sentindo de comparação entre países ou sistemas, mas sim no sentido de comparação paralela de dados referentes a um universo de decisões de uma mesma Corte Suprema – o Supremo Tribunal Federal. Registra-se que os
dados obtidos foram sistematizados a partir dos seguintes critérios: o cronológico; o do Ministro que fez a referência cruzada; o tema do caso e o argumento específico em que a referência cruzada foi utilizada. No ano de 2013
foram catalogadas 53 decisões do Supremo Tribunal Federal com referência expressa a precedentes estrangeiros que serviram como argumentos para os votos dos Ministros. Ao todo foram referenciadas 5 Cortes Supremas e/ou
Constitucionais estrangeiras , 1 Corte Internamericana, 3 Tribunais Constitucionais e outros 6 Tribunais diversos. A Court of Common Pleas foi a corte mais referenciada nos votos, seguida pela Suprema Corte dos Estados Unidos,
pela Corte Constitucional alemã e por fim pela Corte Europeia de Direitos Humanos. Entre os Tribunais, aquele que contive mais referências foi o Superior Tribunal de Justiça português, seguido pelo Tribunal Constitucional
espanhol. A Ministra Rosa Weber (25 casos), Gilmar Mendes (11 casos), Luis Fux (7casos) e Celso de Mello (7 casos) foram os que mais referenciaram decisões de Cortes estrangeiras em seus votos. Seguidos pelos Ministros
Ricardo Lewandowski (5 casos), Ayres Britto (4 casos), Joaquim Barbosa (1 caso) e Cezar Peluso (1 caso) que também fizeram menção a precedentes de outras Cortes em seus votos julgados em 2013. Os Habeas Corpus
representam mais da metade dos casos analisados em 2013, com 57 por cento das decisões (30 casos), compondo a classe que mais se constata referências cruzadas. Em segundo lugar encontrar-se as Ações de
Inconstitucionalidade e os Recursos Extraordinários, representados, respectivamente, com 9 por cento das decisões que continham referências a precedentes estrangeiros.Os precedentes do Acórdão de 26.04.1989, processo
10/89, BMJ 386, p. 422, do Superior Tribunal de Justiça português foram registrados como precedentes estrangeiros mencionados em 21 processos do Supremo Tribunal Federal em 2013. Seguido pelo James Somerset da King's
Bench e Buschel's Case, de 1670, da Court of Common Pleas, tendo sido referenciados, respectivamente, em 19 processos. Também merece destaque os casos McCulloch v. Maryland (1819) da Suprema Corte norte-americana,
presentes em 7 processos; BVerfGE 70, 288-293 da Corte Constitucional alemã, presentes em 4 processos.Por fim, os casos Palamara Iribarne vs. Chile, da Corte Interamericana de Direitos Humanos e Ex Parte Milligan (71 U.S. 1)
de 1866 da Suprema Corte dos Estados Unidos da América estão presentes, respectivamente, em 3 acórdãos do Supremo Tribunal Federal. No ano de 2014 foram catalogadas 25 decisões do Supremo Tribunal Federal com
referência expressa a precedentes estrangeiros que serviram como argumentos para os votos dos Ministros. As informações coletadas no sítio eletrônico da Suprema Corte brasileira permitiram verificar, em dados quantitativos,
que houve uma baixa em relação ao ano anterior. Ao todo foram referenciadas 5 Cortes Supremas e/ou Constitucionais estrangeiras , 1 Corte Internacional, 2 Tribunais Constitucionais e outros 2 Tribunais diversos. A Suprema
Corte dos Estados Unidos foi a que mais foi referenciada nos votos, seguida pelo Tribunal Constitucional Português e pela Corte Constitucional da Alemanha. Os Ministros Celso de Mello (11 casos), Gilmar Mendes (5 casos) e
Rosa Weber (3 casos) foram os que mais referenciaram decisões de Cortes estrangeiras em seus votos. Seguidos pelos Ministros Marco Aurélio (2 casos) e Luis Fux (2 casos) que também fizeram menção a precedentes de outras
Cortes em seus votos. Já os Ministros Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli e Joaquim Barbosa fizeram referencias apenas uma vez em 2014. Os Recursos Extraordinários representam mais de 28 por cento das decisões (7 casos),
sendo as classes em que mais foram constatadas as referências cruzadas, seguidos dos AREs que somaram mais de 24 por cento (6 casos). Por fim, os Habeas Corpus tiveram 16 por cento do total (4 casos) de decisões que
continham referências a precedentes estrangeiros.Os precedentes do Acórdão 39/84 do Tribunal Constitucional Português foram registrados como precedentes estrangeiros mencionados em 5 processos do Supremo Tribunal
Federal, sendo o precedente mais utilizados no ano de 2014. Seguido pelo Caso Panhandle Oil Co. vs. Stale of Mississippi Ex Rel. Knox (277 U.S. 218) da Suprema Corte dos Estados Unidos, tendo sido referenciado em 4 processos.
Também merece destaque os casos Brown VS. Board of Education da Suprema Corte americana e Buschel (1670) da Court of Common Pleas inglesa, mencionados em 2 processos cada.Por fim, a pesquisa demonstra que apesar
de haver quantidade significativa de julgados em relação a pesquisa inicial da Professora Christine Peter, ainda há pouco comprometimento e abertura dos Ministros da Corte para uma maior interação com a jurisprudência de
Cortes constitucionais internacionais, há sim, de forma simples, uma reprodução de argumentos e de precedentes estrangeiros referenciados.
Conclusão: O surgimento do Estado de Direito dos séculos XVIII e XIX mudou o modo de vida da sociedade. Diversos foram os fatores que levaram os indivíduos a lutarem na Revolução Francesa e a romper com a ordem vigente
de outrora. A busca por melhores condições de vida, pautada nos direitos de liberdade, igualdade e fraternidade conduziu a passagem do Antigo Regime ao Estado de Direito.
Palavras-Chave: Hermenêutica Constitucional; Direitos Fundamentais; Diálogos Judiciais Transnacionais; Método Comparado.
Colaboradores:
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Estratificação da injúria renal aguda no pós-operatório de cirurgia cardíaca por meio da Classificação
KDIGO
Bruno Ratier Saconi de Almeida
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade da Ceilândia
Instituição: UnB
Orientador (a): MARCIA CRISTINA DA SILVA MAGRO
Introdução: Introdução: Há uma necessidade mundial em reconhecer pacientes de risco para injúria renal aguda (IRA), para que se consiga
intervir e contornar a necessidade de terapia renal substitutiva (TRS). Evidências indicam que os pacientes com IRA tem risco aumentado
de morte, doença renal crônica e cardiovascular. O objetivo desse estudo foi identificar e estratificar a lesão renal aguda em pós-operatório
de cirurgia cardíaca por meio da classificação KDIGO.
Metodologia: Estudo observacional, longitudinal desenvolvido no período de agosto de 2013 a junho de 2014, na Unidade de Terapia
Intensiva de um hospital público do Distrito Federal. O acompanhamento dos pacientes ocorreu desde o pré-operatório até 72 horas de
pós-operatório.
Resultados: A classificação KDIGO sinalizou 92,2% dos pacientes com disfunção renal. O critério fluxo urinário desta classificação,
isoladamente mostrou que 31,4% dos pacientes apresentaram disfunção renal no estágio de risco, 33,3% no estágio de lesão renal e 21,6%
no estágio de falência renal. Enquanto pelo critério creatinina sérica, foram identificados 27,5% no estágio de risco e nos estágios de lesão
e falência renal foram identificados 3,9% pacientes.
Conclusão: A maioria dos pacientes (92%) em pós-operatório de cirurgia cardíaca, de revascularização miocárdica e troca valvar,
progrediram com lesão renal aguda.
Palavras-Chave: Lesão renal aguda, Período Pós-Operatório, Cirurgia Cardíaca, Enfermagem, Enfermagem Perioperatória
Colaboradores: Enfermeiros da UTI do Hospital de Base.
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Avaliação da formação de fissuras por ressecamento em camadas impermeabilizantes executadas com
solo misturado com resíduos de construção civil (RCD)
Bruno Willian Gomes da Silva
Unidade Acadêmica: Departamento de Engenharia Civil e Ambiental
Instituição: UnB
Orientador (a): LUIS FERNANDO MARTINS RIBEIRO
Introdução: Um dos principais problemas enfrentados no mundo atual é a devida destinação dos resíduos sólidos. No Brasil, a Política
Nacional de Resíduos Sólidos prevê a construção de aterros sanitários, onde os resíduos devem ser devidamente armazenados e tratados.
Nesta concepção, é importante garantir a efetividade das camadas de coberturas e proteger os resíduos armazenados contra a infiltração
de água. Neste sentido, é necessário que o material constituinte destas camadas seja de baixa permeabilidade e evite a proliferação de
percolados na massa de resíduos. Contudo, as variações temperatura e precipitações induz a contração e a expansão do solo nos períodos
de seca e chuva, formando fissuras na cobertura criando caminhos para o fluxo de água. Esse projeto visa avaliar a aplicabilidade da
utilização de resíduos de construção civil (RCC) associados aos solos argilosos como materiais constituintes das camadas de cobertura de
aterros sanitários na minimização das fissuras por ressecamento.
Metodologia: Para desenvolvimento do trabalho, foi utilizado um solo coletado na região de Samambaia, atrás da ETE do rio Melchior (DF
180), local de implantação do novo aterro sanitário de Brasília. O resíduo de construção civil (RCC) foi fornecido pela empresa “Areia Bela
Vista”, oriundo de reciclagem de Resíduos de Construção Classe A. O programa experimental consistiu de ensaios de Granulometria,
densidade real dos grãos, Limite de Liquidez (LL) e Limite de Plasticidade (LP), Compactação do solo pelo método do Proctor Normal, e
Ensaio de Ressecamento, no qual as amostras foram submetidas a ciclos seguidos de ressecamento e molhagem.
Resultados: O solo analisado é predominantemente siltoso, com um Gs de 2,38. Os valores de wL de 54% e wP de 44%, ou seja, IP de 10%,
tratando-se com base no sistema SUCS de um silte inorgânico de média plasticidade (ML). Já o RCC (Areia Rosa) pode ser caracterizado
como uma areia fina a média, uniforme, com um Gs de 2,48. Os ensaios de compactação mostraram que a adição de RCC aumentou o valor
do peso específico seco máximo e provocou, devido a porosidade interna das partículas do RCC, uma diminuição no valor da umidade
ótima. Os ensaios de ressecamento, em continuidade às análises já realizadas por Mendes (2014) evidenciam efeito da adição de RCC no
tempo para o aparecimento das primeiras fissuras e a área total fissurada. A mistura contendo 20% de RCC apresentou um maior tempo
para o inicio da fissuração em relação às outras misturas. A mistura com 40% de RCC fissurou mais rápido. O solo puro apresentou,
visualmente, uma maior taxa de fissuração em relação a todas as associações contendo RCC.
Conclusão: Pelos resultados obtidos, pode-se inferir que existe um teor de RCC ótimo tende a minimizar o tempo e o aparecimento de
fissuras, no caso especifico desta pesquisa associado as proporções de 20% e 30% RCC misturado ao solo. A avaliação do tempo de
secagem de cada ciclo indicou a presença do RCC incorporado ao solo aumentou a permeabilidade da mistura, mas mantendo a condição
especificada para aplicação em camadas de cobertura de aterros sanitários. Apesara das análises das imagens obtidas nos diversos ciclos
de secagem e umedecimento não foi possível estabelecer uma relação direta entre os tempos de secagem e um padrão especifico de
fissuração com o teor de RCC. Nesse sentido, cabe proceder mais estudos de forma a obter uma análise mais criteriosa para a
determinação do teor de RCC ótimo que permita melhores condições de permeabilidade e resistência mecânica contra fissuração.
Palavras-Chave: Aterro, RCC, liner, permeabilidade, compactação, ressecamento.
Colaboradores: Conceição de Maria C. Costa, Cláudia Márcia C. Gurjão, Lucas Oliveira Mendes.
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Obtenção e caracterização de carvão vegetal a partir da pirólise de materiais lignocelulósicos.
Brytne de Holanda Fernandes
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade do Gama
Instituição: UnB
Orientador (a): JULIANA PETROCCHI RODRIGUES
Introdução: O bio-óleo é um composto complexo de moléculas oxigenadas com uma quantidade significativa de água, podendo conter
partículas de metais alcalinos e carvão advindos das cinzas. A sua composição depende da biomassa utilizada, do equipamento, das
condições do processo, da eficiência na separação do carvão e da condensação. Porém, este composto é instável favorecendo a
polimerização e a condensação ao longo do tempo.
Metodologia: Para o desenvolvimento do projeto em questão, foram realizadas algumas análises imediatas. Para isso, foram utilizados
métodos experimentais, tais como: Gravimetria (umidade, voláteis e cinzas), Termogravimetria, Análise Térmica Diferencial, UV-Vís e
Infravermelho. Tais análises foram realizadas para caracterização das biomassas com o intuito de melhor avaliá-las, tornando conhecidas
suas características e potenciais. Realizou-se também alguns testes conhecidos da química analítica como o teste Q, em que eliminou-se
uma amostra que estava muito destoante das demais, utilizando dos critérios que o teste exige. Foi ainda, proetado e construído um reator
para a realização das reações de pirólise.As amostras analisadas foram as cascas dos frutos do Jatobá e do Buriti.
Resultados: Teor de umidade das amostras foram 1,95% para o Jatobá e 3,06% para o Buriti. teores de voláteis correspondentes às
amostras de jatobá e buriti são equivalentes a 78,16% e 85,16%, respectivamente. O teor de cinzas das amostras é 3,04 do jatobá e 3,93 do
buriti. O percentual de carbono fixo calculado foi de 18,80% para o Jatobá e de 10,91% para o Buriti. O teor de lignina total calculado foi de
40,44% para o jatobá e de 32,21% para o Buriti. Foram realizados cálculos e um reator foi construído, com dimenções ideais par as reações
de pirólise.
Conclusão: O processo de pirolise mostrou-se bastante efetivo para a produção de biocombustíveis a partir das biomassas estudadas.
Tendo em vista o alto teor de lignina presente na semente de jatobá, ficou claro seu grande potencial para a produção de carvão vegetal. O
buriti, por sua vez, mostrou-se uma excelente biomassa para a produção de por meio do processo de pirólise, podendo ser utilizado com
biocombustível ou ainda aplicado à indústria petroquímica. O reator construído deve ser testado e avaliado em trabalhos posteriores.
Palavras-Chave: Biomassa, Pirólise, Análise imediata
Colaboradores: Prof. Dra. Grace ferreira Ghesti Prof. Dra. Sarah Silva Brum Prof. Dr. Gustavo Cueva MSc. Nádia Viana Prof. Dra. Andressa
Vasques
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Uso do Glicerol para produção de Hidrogéis
Caio Azevedo Moreira
Unidade Acadêmica: Instituto de Química
Instituição: UnB
Orientador (a): FABRICIO MACHADO SILVA
Introdução: A grande quantidade de grãos produzida no Brasil estimulou o desenvolvimento de novas alternativas para a utilização desses
em outros setores produtivos além da indústria alimentícia, como a produção de biodiesel, combustível biodegradável e pouco tóxico.
Nesse procedimento, óleos vegetais passam pelo processo de (trans)esterificação, gerando glicerol como coproduto. Atualmente, o diesel
comercializado no Brasil é B5 (95% diesel e 5% biodiesel, embora o setor industrial apresente um potencial produtivo superior), o que
resulta em uma quantidade exorbitante de glicerol produzida constantemente. As indústrias que utilizam glicerol (alimentícia, de produtos
de limpeza e farmacêutica, principalmente) não conseguem aproveitar todo esse contingente, havendo a necessidade de desenvolvimento
de alternativas para a utilização do subproduto. Uma das opções seria com relação à síntese de polímeros envolvendo o glicerol. O objetivo
do projeto consiste na síntese de hidrogéis a partir do glicerol v
Metodologia: Inicialmente, foi sintetizado o poliglicerol a partir de glicerol com a ausência e a presença de catalisador (ácido sulfúrico) em
várias concentrações (1%, 3% e 5% m/m). Todas as polimerizações foram feitas a 140ºC e com a duração de 4 horas, e a reação foi
realizada num balão de três bocas de 250 mL, sendo a fonte de calor uma manta de aquecimento para balões de 250 mL. Acoplado às
bocas do balão, estavam um termômetro, uma haste de agitação mecânica e um Dean Stark, ao qual era conectado um condensador
conectado a uma bomba de vácuo. Os poligliceróis com maior conversão foram utilizados como matéria-prima precurssora na reação de
formação do hidrogel, realizada em um sistema semelhante ao anterior, porém com um condensador em vez do Dean Stark, e na ausência
de bomba de vácuo. Nesta de reação, com duração uma hora a 60 ºC, os principais constituintes da polimerização cruzada foram o
poliglicerol, persulfato de potássio, ácido acrílico, N,N’-metileno-bisacrilamida e N,N,N’,N’-tetramet
Resultados: No que diz respeito à reação de síntese do poliglicerol, foi feito um ensaio de viscosidade para comprovar o aumento da
conversão desse com a presença do catalisador ácido. A análise de infravermelho comprovou que o produto formado era realmente
poliglicerol, já que a banda referente aos grupos hidroxila presentes no glicerol diminuiu substancialmente e houve o aumento da banda de
ligação C-O de ésteres. Com relação à produção do hidrogel, foram sintetizados hidrogéis com diferentes proporções estequiométricas de
poliglicerol/ácido acrílico, e observou-se que o aumento da porcentagem de ácido acrílico em solução aumentou o grau de reticulação da
cadeia, fato comprovado por infravermelho (maior diminuição da banda O-H, aumento da banda C=O devido à incorporação da N,N’metileno-bisacrilamida). O ensaio de absorção de água do hidrogel com proporção estequiométrica 2:1 poliglicerol/ácido acrílico
apresentou absorção aproximada de água de 20 % massa/massa, e o de proporção 2:1, 10% m/m.
Conclusão: O uso de glicerol para a produção de hidrogéis se mostrou bem sucedido. Foi observado que o aumento da concentração de
ácido sulfúrico resulta no aumento da taxa de conversão do glicerol. Além disso, foi possível comprovar a importância do ácido acrílico e
N,N’-metileno-bisacrilamida para a formação das ligações cruzadas entre as moléculas de poliglicerol. Hidrogéis com cadeias com maior
grau de reticulação apresentaram uma menor absorção massa/massa de água.
Palavras-Chave:
Colaboradores: Alexandre Perez Umpierre, Alan Thyago Jensen, Juliete Silva Neves.
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Funcionalização de Óxido de Grafeno
Caio César Coradi Moreira
Unidade Acadêmica: Instituto de Química
Instituição: UnB
Orientador (a): LEONARDO GIORDANO PATERNO
Introdução:
Metodologia:
Resultados:
Conclusão:
Palavras-Chave:
Colaboradores:
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O dilema intuição-conceito em Kant: uma investigação do esquematismo transcendental na Crítica da
Razão Pura
Caio Gomes Macedo
Unidade Acadêmica: Departamento de Filosofia
Instituição: UnB
Orientador (a): ANDRÉ LUIS MUNIZ GARCIA
Introdução: A Crítica da Razão Pura (doravante, KrV) representa, grosso modo, a investida de Kant contra essa atitude dogmática, o que,
aliás – e esse é o diagnóstico kantiano – fez que com a Metafísica fosse, até então, um simples tatear às cegas, estando bem longe de
entrar para o caminho seguro de uma ciência, incapaz de conhecimento objetivo. A KrV é, nas palavras do próprio Kant, um tratado do
método que visa a operar uma completa revolução no procedimento tradicional da Metafísica (do procedimento dogmático para o crítico),
segundo um plano inteiramente novo, elevando-a, assim, a uma ciência que não busca mais conhecer seu objeto, mas a regular o modo
como a razão se relaciona com seu objeto.
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 primeiro passo para o ingresso do aluno no universo filosófico, em particular aquele da assim
chamada filosofia transcendental de Kant. Primando pela consistência na reconstrução dos argumentos, a leitura de textos clássicos em
filosofia, nomeadamente os de Platão, tornou possível o esboço dos primeiros planos para uma boa e contínua formação acadêmica em
filosofia.
Conclusão: Devido à complexidade da pesquisa, as conclusões até o momento extraídas podem se resumir no seguinte: (i) a Metafísica, ao
ser delimitada, deixa de ser um conhecimento especulativo e passa a ter função metodológica no sistema da razão, (ii) passa a ser
determinante convergir conhecimento especulativo com a noção kantiana de juízo sintético a priori, (iii) a cientificidade de um
conhecimento repousa sua forma, isto é, na determinação do objeto segundo a faculdade da sensibilidade (formas do espaço e do tempo)
e do entendimento (as categorias). Para se compreender o estatuto da imaginação na filosofia especulativa de Kant, portanto, foi
necessário examinar esses três tópicos, a fim de fazer uma transição temática segura e consistente.
Palavras-Chave: Kant, sensibilidade, entendimento, imaginação
Colaboradores: Nada a declarar
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Mobilidade Sustentável no Campus Darcy Ribeiro: Sistema de compartilhamento de bicicletas
Caio Moura Vieira
Unidade Acadêmica: Departamento de Engenharia Civil e Ambiental
Instituição: UnB
Orientador (a): PASTOR WILLY GONZALES TACO
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Projeto e Implementação de um Cofre Digital para Teste de Detectores de Sequências
Caio Rodrigo Nascimento Maia
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade do Gama
Instituição: UnB
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Implementação de um front-end ´óptico para enlace VLC
Calil Bento Queiroz
Unidade Acadêmica: Departamento de Engenharia Elétrica.
Instituição: UnB
Orientador (a): ANDRE NOLL BARRETO
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Conectividade Social e Prosocialidade
Camila Azevedo Gastal
Unidade Acadêmica: Departamento de Psicologia Social e do Trabalho
Instituição: UnB
Orientador (a): RONALDO PILATI RODRIGUES
Introdução: O ser humano possui uma necessidade fundamental de conectar-se socialmente e construir relações significativas com outros
indivíduos, pertencendo a um grupo. Essa necessidade de pertencimento pode ser entendida como uma variável situacional e
disposicional. O indivíduo pode ter um sentimento de conectividade momentâneo com outros indivíduos ou pode ter uma predisposição
individual e estável que o motiva a procurar e valorizar relações sociais positivas e de aceitação. Uma forma de estabelecer essas conexões
é o comportamento prosocial, ou seja, comportamentos que tem como objetivo o bem-estar do outro. O objetivo do estudo foi avaliar a
influência da necessidade de pertencimento no comportamento de cooperação. Espera-se que indivíduos que passaram pela manipulação
de conectividade social mostrem maiores níveis de cooperação. Além disso, a necessidade de pertencimento individual estaria relacionada
com maiores níveis de cooperação.
Metodologia: Para alcançar o objetivo proposto foi primeiramente conduzido um estudo de adaptação e levantamento de evidências de
validade da Escala de Necessidade de Pertencimento, que acessa a dimensão individual dessa necessidade. O estudo de validação contou
com um total de 325 participantes, por meio do qual foi concluído que a versão adaptada para o português da escala era adequada para
uso. Quanto ao experimento para testar a hipótese principal, participaram da pesquisa 21 participantes, sendo 11 mulheres, com média de
idade de 20,50 anos, DP = 1,40. Os participantes respondiam a Escala de Necessidade de Pertencimento e posteriormente passavam por
uma manipulação de conectividade social (mexer no Facebook por 10 minutos) ou eram alocados à condição controle (mexer na Wikipedia
por 10 minutos). Após a manipulação eles respodiam à um dilema social de posses comuns, como medida de cooperação.
Resultados: Foram alocados para a condição experimental 11 participantes, enquanto a condição controle teve 10 participantes. A média
de reais cedidos para o bem comum na condição experimental foi M=1,77, enquanto na condição controle M=1,95. A comparação das
médias de cooperação entre as condições não se mostrou significativa, com t(18,23) = -0,57, p=0,57. Uma correlação bivariada foi
conduzida entre as pontuações na Escala de Necessidade de Pertencimento e a medida de cooperação. Ao contrário do esperado, obtevese r=-0,41, p=0,06. Esperava-se uma correlação positiva entre essas duas variáveis. Não houve diferença de sexo significativa quanto à
pontuação na Escala de Necessidade de Pertencimento, t(4,9)=0,22 e p=0,83, e quanto à quantia alocada para o montante comum, t(3,6)=0,38 e p=0,72.
Conclusão: Os resultados relatados não evidenciaram a relação da Necessidade de Pertencimento, tanto disposicional quanto situacional,
nos comportamentos de cooperação. A pontuação na Escala de Necessidade de Pertencimento se correlacionou negativamente com a
incidência de comportamento cooperativos, o que contrapõe a hipótese de que indivíduos que valorizam mais o estabelecimento de
conexões sociais desempenhariam mais comportamentos desejáveis e prosociais. Porém, ainda é precipitado tirar conclusões de tal
resultado, considerando a amostra reduzida do estudo. Logo, aponta-se como limitação o tamanho da amostra, considerando que a
maioria dos resultados não foi significativa. Além disso, é relevante avaliar a efetividade da manipulação de conectividade social. Apesar
das limitações, aponta-se como importante contribuição do trabalho a adaptação de uma escala psicométrica para o contexto brasileiro,
que auxiliará na investigação empírica na temática.
Palavras-Chave: Necessidade de pertencimento, adaptação de instrumentos psicométricos, comportamento prosocial, psicologia social
experimental
Colaboradores: André Rabelo
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Síntese e Caracterização Estrutural de Zeólitas Modificadas com WO3 e Óxidos Mistos.
Camila Caetano de Melo
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade do Gama
Instituição: UnB
Orientador (a): ANDRÉIA ALVES COSTA
Introdução: Os materiais contendo trióxido de tungstênio (WO3) têm sido bastante utilizados como catalisadores sólidos ácidos por muitas
décadas em diversas aplicações industriais devido a formação de sítios ácidos diferenciados com elevada atividade catalítica. A adição de
outro óxido de metal com o trióxido de tungstênio formando espécies ativas de óxidos mistos aumentam a atividade catalítica desses
materiais, os tornando candidatos interessantes em diferentes reações catalisadas por ácidos. Com isso, o objetivo desse trabalho foi
produzir catalisadores a partir da zeólita HUSY, com trióxido de tungstênio e óxido de níquel, a fim de avaliar a influência desses metais nas
características estruturais dessa zeólita.
Metodologia: A zeólita USY (CBV 500) na forma amoniacal foi obtida da Zeolyst International. Essa zeólita foi calcinada a 550 °C por 8 h a
fim de obter a zeólita na sua forma protônica (HUSY). Para a síntese do material foi utilizado o método de impregnação aquosa, onde foi
realizada a mistura dos precursores dos óxidos com a zeólita como suporte. O ácido tunguístico foi o precursor do WO3 e o nitrato de
níquel o precursor do NiO na síntese dos quatro catalisadores: 2,5% Ni/USY, 5% Ni/USY, 2,5% Ni-W/USY e 5% Ni-W/USY. Nos catalisadores
contendo os dois metais, a mesma porcentagem dos óxidos foi inserida na zeólita. Sob agitação magnética, a mistura foi aquecida entre 80
e 90 °C, até a completa evaporação da água gerando os catalisadores sólidos desejados. Após a síntese, os materiais foram calcinados em
uma mufla a 550 °C durante 8 h. Após a síntese os catalisadores foram submetidos a estudos por difração de raios X (DRX) e espectroscopia
na região do infravermelho (FTIR).
Resultados: Os óxidos de tungstênio e níquel podem apresentar diferentes morfologias, o que depende fortemente do método de
preparação empregado e da temperatura de calcinação usada para a decomposição do precursor. Os aspectos estruturais mostraram uma
elevada dispersão do óxido com 2,5 e 5% de NiO na estrutura da zeólita. O mesmo pode ser observado com a presença do WO3. Para fins
comparativos, não foi possível verificar o efeito direto da inserçao do níquel na estrutura da zeólita por DRX diante da grande diferença na
intensidade dos picos principais da zeólita HUSY nessa análise preliminar realizada. Pela análise de FTIR após a inserção do óxido, não foi
observada nenhuma mudança significativa nas bandas relacionadas aos anéis internos da zeólita, mostrando que provavelmente as
espécies dos óxidos formados se localizaram na superfície, e não inseridos na estrutura cristalina da zeólita. Isso mostra que nenhuma
mudança estrutural significativa ocorreu após a inserção dos óxidos.
Conclusão: A utilização do método de impregnação aquosa mostrou-se efetiva para a incorporação dos óxidos WO3 e NiO na superfície da
zeólita HUSY. Dados de DRX e FTIR sugerem que essa preparação utilizando o nitrato de níquel e o ácido tunguístico como precursores
produziram um material com boa dispersão dos óxidos na superfície da zeólita. Análises posteriores serão realizadas com o objetivo de
avaliar a acidez e a atividade catalítica desses materiais modificados com esses óxidos metálicos.
Palavras-Chave: Zeólita HUSY, trióxido de tungstênio, óxido de níquel, modificação de zeólitas, catálise ácida.
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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A experiência de ser irmão da criança com doença renal crônica: padrões de interação, enfrentamento e
adaptação.
Camila Camargo Medeiros
Unidade Acadêmica: Departamento de Enfermagem
Instituição: UnB
Orientador (a): ALINE OLIVEIRA SILVEIRA
Introdução: É conhecido que a presença de uma doença crônica em uma criança tem efeitos significativos na dinâmica familiar, afetando
diretamente os irmãos sadios. O Objetivo da pesquisa foi analisar como a vida do irmão da criança com doença renal crônica é afetada e
quais são os padrões de enfrentamento desenvolvidos por esses irmãos.
Metodologia: Revisão Integrativa de abordagem qualitativa, que nos permite realizar uma síntese de conhecimento acerca do tema
proposto e facilitar a incorporação de resultados de pesquisas na prática clínica. As bases de dados usadas para a busca dos artigos foram
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). Foram utilizados os termos irmão, criança, doença crônica, renal nos idiomas inglês e português.
Os critérios de inclusão foram: pesquisas de abordagem qualitativa que abordassem a experiência do irmão da criança com doença crônica,
tanto na perspectiva dele próprio como dos pais. Foram selecionados 11 artigos e os dados foram extraídos e organizados em forma de
tabela.
Resultados: A análise permitiu a integração de três categorias temáticas representativas da experiência do irmão da criança com doença
renal crônica: prejuízo na relação dos pais com os irmãos saudáveis, o amadurecimento precoce dos irmãos e características de
enfrentamento positivas e negativas
Conclusão: Evidenciam-se padrões de enfrentamento comportamentais e emocionais. A doença crônica da criança implica que o irmão
desenvolva um amadurecimento precoce, ocasionando algumas vezes, a perda de etapas de sua infância/adolescência. Destaca-se a baixa
incidência de estudos que abordem o irmão da criança com doença crônica como sujeito da pesquisa É preciso, portanto, sensibilizar e
capacitar a equipe de saúde para o desenvolvimento de pesquisas e intervenções que reconheçam as especificidades e facilitem o
enfrentamento dos irmãos, por vezes negligenciados. Torna-se importante uma abordagem de cuidado com enfoque a interação familiar e
entre pais e filhos.
Palavras-Chave: Irmãos, Criança, Doença renal crônica,
Colaboradores: Ariella Galiza de Freitas e Leane S.Silva de Carvalho
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Pesquisa e Desenvolvimento de jogos de simulação gráfica e interativa como objeto de ensino de meio
ambiente em cursos de engenharia da Faculdade UnB Gama
Camila Carneiro Ferrer Santos
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade do Gama
Instituição: UnB
Orientador (a): MARIA VITORIA DUARTE FERRARI TOME
Introdução: Em um mundo cada vez mais populoso e impactado pela super exploração de recursos naturais, pelo contingente populacional
e pela geração e má gestão de resíduos, que a humanidade e o ambiente formam uma unidade total. Percebe-se durante o seu ensino uma
dificuldade dos alunos de engenharia na compreensão da importância de incluir variáveis ambientais nos processos produtivos e seus
respectivos custos. Tendo em vista que os jogos podem ser utilizados para auxiliar o estudante na exploração de sua criatividade e na
melhora no processo de ensino e aprendizagem ao serem utilizados como ferramentas de apoio, pôde-se encontrar uma forma de auxiliar
o ensino de Gestão Ambiental para engenharia, ao desenvolver um jogo de simulação a partir de dados sobre o ciclo de vida da Macaúba e
a análise dos seus impactos ambientais em um mundo virtual dando ao estudante, por meio de tomadas de decisões, a possibilidade de
influenciar o cenário proposto.
Metodologia: Utilizou-se o Extreme Game Development (XGD), uma metodologia ágil de desenvolvimento de jogos, para a elaboração da
estrutura. A primeira etapa do desenvolvimento foi a de concepção, onde foram elaboradas, a partir do levantamento de dado dos alunos
da Disciplina de Gestão Ambiental para engenharia referente ao ciclo da Macaúba, os elementos que fizeram parte do jogo e os seus
cenários. A segunda etapa foi a de Pré-Produção, em que foi decidido como a concepção do jogo seria implementada e os requisitos
necessário para a parte de programação, como por exemplo a linguagem C++ utilizada. A terceira etapa foi a de Produção, onde foi
realizado o levantamento das artes utilizadas no jogo, o uso da ferramenta de gestão de projetos GitHub e começou-se a programar o
código do jogo. A parte da programação foi organizada e planejada para ser executada em ciclos de curta duração, onde objetivos
semanais eram propostos e cumpridos. A quarta etapa foi a de Pós-Produção, em que usuários beta testar
Resultados: Com as demandas da sociedade pela inclusão de variáveis ambientais no processo produtivo desenvolveu-se uma simulação
capaz de representar a interação dos fatores que afetam o meio ambiente no âmbito da produção de energia a partir de dados sobre o
ciclo de vida da Macaúba e a análise dos seus impactos ambientais. Como essa simulação implementada pôde-se entrar na fase de testes
onde será analisada a interatividade do jogo em relação ao estudante em um mundo virtual que permite ao usuário tomar decisões que
influencie a construção e alteração da indústria de produção de biocombustível a partir da Macaúba representando seus impactos nas
sociedades urbanas e no meio ambiente e realizar ajustes caso necessite.
Conclusão: A simulação servirá para aumentar a capacidade do estudante da disciplina de Gestão Ambiental para engenharia na realização
de uma análise crítica sobre a inclusão de variáveis ambientais no processo produtivo por meio de uma forma de aprendizagem interativa.
A simulação está passando pela fase de testes atualmente, onde serão realizados com os estudantes da disciplina para verificação da
jogabilidade, sendo que a pesquisa terá sua continuidade por mais um ano tendo em vista a aprovação pelo edital de 2015 da CAPES.
Espera-se que o estudante de engenharia seja ajudado a ter uma visão mais clara da influência de suas decisões nos sistemas de
transformação de energia.
Palavras-Chave: Aprendizagem baseada em problemas, jogos de simulação como recurso didático, simulação interativa.
Colaboradores: Prof. Edson Alves da Costa Júnior (FGA)
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Perfil do Consumo de Álcool dos Estudantes de Medicina da Universidade Católica de Brasília ALCOOLMED
Camila Dias Rodrigues
Unidade Acadêmica: Ciências da Saúde
Instituição: UCB
Orientador (a): Tânia Torres Rosa
Introdução: O consumo de substâncias psicoativas, em especial do álcool, tem sido amplamente discutido na literatura devido aos
prejuízos que acarreta não somente ao usuário, mas também à sociedade, sendo atualmente uma questão de saúde pública. O álcool é a
droga mais consumida no mundo e seu uso abusivo é um importante fator de risco para doenças crônicas não transmissíveis. A vivência no
meio universitário é um momento de vida crucial que possibilita mudanças de hábitos dos estudantes, incluindo novas relações sociais e
aderência a novos comportamentos. Estudos recentes revelaram uma alta prevalência do consumo de bebidas alcoólicas entre os
estudantes de medicina, para os quais o consumo é utilizado como fator de interação social, mas também como um refúgio da vida
cotidiana devido à exposição frequente a fatores estressores. O presente trabalho buscou avaliar o perfil de consumo de álcool dos
acadêmicos de medicina da Universidade Católica de Brasília e seus possíveis determinantes.
Metodologia: Este trabalho, dentro do estudo QUALIMED-UCB, buscou avaliar o perfil de consumo de álcool dos estudantes de medicina
da Universidade Católica de Brasília. Sob a forma de estudo transversal de base populacional, foram aplicados por amostragem acidental
dois questionários autoaplicáveis, um sociodemográfico baseado no Censo 2010 do IBGE e outro para avaliar consumo de álcool, o AUDIT.
A participação no estudo teve caráter voluntário através da assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. Os dados foram
analisados com auxílio do IBM SPSS 20.0 e foram submetidos à análise estatística descritiva e inferencial. As diferenças entre grupos foram
avaliadas pelo Teste Qui-Quadrado ou pelo Teste Exato de Fischer. Quando não foi possível obter o valor exato de p empregou-se o
método de Montecarlo, sendo o tamanho de efeito foi avaliado pelo V de Cramer. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da Universidade Católica de Brasília, sob o número de parecer 749.752.
Resultados: Participaram do estudo 400 alunos com idade entre 17 e 55 anos, sendo a média de idade de 22,81 anos. Do total, 65,8% eram
do sexo feminino, 94,5% solteiros, 48% possuíam renda familiar mensal acima de 20 salários mínimos, 3% declararam-se fumantes e 85,5%
possuíam algum tipo de religião. No AUDIT, 72,8% foram classificados na Zona I, 21,5% na Zona II, 3,1% na Zona III, 2,6% na Zona IV e com
2,5% não classificáveis. Quando avaliados os anos cursados, encontrou-se diferença significativa nos padrões de consumo de álcool
(p=0,006). O grupo de fumantes também apresentou relação significativa com o consumo de álcool (p=0,001), porém trata-se de um grupo
amostral muito pequeno com possível viés à análise. Quando comparados outros grupos sociodemográficos, a idade, o gênero, a renda e a
religião não implicaram em diferenças significativas no consumo de álcool.
Conclusão: Estudantes da área da saúde, em especial os estudantes de medicina, estão expostos a elevados níveis de estresse decorrentes
de sua formação, o que os torna suceptíveis a adotar hábitos de risco à saúde como o consumo abusivo de álcool. Esse padrão de
comportamento se torna mais comum em fases de maior cobrança acadêmica e não aparenta estar restrito a grupos de gênero, renda ou
até mesmo religião. Portanto, é importante que se conheça o padrão de consumo de álcool dessa população para que se avalie o impacto
desse comportamento sobre a qualidade de vida e sobre a formação enquanto profissional de saúde. Considerando os possíveis efeitos
deletérios de um projeto político pedagógico que requer grandes sacrifícios da vida pessoal do acadêmico, o fornecimento de dados que
corroborem para uma análise crítica do atual modelo pode contribuir para um processo mais salutar de formação de novos médicos.
Palavras-Chave: Substância psicoativa. Consumo de álcool. Estudantes de medicina. Educação Médica. AUDIT.
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Riscos ambientais de aproveitamento de carcaças de celulares como matéria primas em outras cadeias
produtivas
Camila Justino Ferreira do Nascimento
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade do Gama
Instituição: UnB
Orientador (a): MARIA VITORIA DUARTE FERRARI TOME
Introdução:
Metodologia:
Resultados:
Conclusão:
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Identificação e Análise de Trajetórias de Tempestades em Eventos de Cheia
Camila Lopes dos Santos
Unidade Acadêmica: Departamento de Engenharia Civil e Ambiental
Instituição: UnB
Orientador (a): CARLOS HENRIQUE RIBEIRO LIMA
Introdução: A geometria do globo terrestre permite que cada região receba diferentes incidências de radiação ao longo do dia e ano, o que
proporciona uma variedade climática entre hemisférios, regiões e outros. O Brasil é um país extenso e possui uma diversidade climática
natural entre as regiões e cidades. Nesse sentido, eventos hidrológicos críticos ocorrem no país com certa frequência e causam danos a
população, levando a necessidade de estudos que possam aperfeiçoar a gestão de risco associada a tais eventos. Nesse trabalho, busca-se
analisar trajetórias de tempestades nos dias que antecederam eventos de cheia em regiões críticas do Brasil. Objetiva-se dessa forma
melhor entender a dinâmica sinótica e de larga escala do tempo assim como a influência remota de fatores associados a eventos de cheia
extremos.
Metodologia: Realizou-se um estudo das regiões do país mais vulneráveis e com maior incidência de eventos de cheias extremos. Com
isso, foram escolhidos os locais para estudo: Vale do Itajaí, Bacia do Rio Doce em Governador Valadares, Reservatório Jupiá, União da
Vitória – Porto União, Nova Friburgo e Petrópolis. A partir de dados históricos diários de vazões observadas nas regiões escolhidas, foram
selecionados os 20 maiores eventos de cheia e as datas associadas. A partir desses valores, obteve-se as trajetórias ou fluxos de umidade
do ar para as regiões no período de 5-10 dias que antecederam o evento. Ademais, efetuou-se uma análise compósito para o mesmo
período para dados de temperatura do ar, pressão ao nível do mar e temperatura na superfície do oceano. Os dados foram fornecidos pelo
NOAA.
Resultados: Na construção dos compósitos, foram utilizadas as quatro maiores vazões registradas antecedendo-se cinco dias. Para os
compósitos de temperatura do ar, percebe-se anomalias negativas em partes da América do Sul para os eventos que acometeram
Governador Valadares, Reservatório Jupiá, Nova Friburgo e Petrópolis. Anomalias negativas aparecem na costa oeste da América do Sul
para os eventos em Porto União e Itajaí. Para os compósitos de temperatura do oceano, observou-se anomalias negativas na costa leste da
América do Sul para os eventos associados a Governador Valadares, Petrópolis e Nova Friburgo, e anomalias positivas no Pacífico
equatorial leste para os eventos em Jupiá e Nova Friburgo, e anomalias negativas para os eventos de cheia que ocorreram em Governador
Valadares e Petrópolis. Os dados de trajetórias de tempestade mostram que a principal fonte de umidade é o Oceano Atlântico Sul, e em
menor parte a Floresta Amazônica.
Conclusão: A análise realizada nesse trabalhou mostrou que padrões de larga escala na temperatura do ar e da superfície do mar tendem a
estar associados com os maiores eventos de cheia que ocorreram nas localidades selecionadas nesse trabalho. Em particular, anomalias de
temperatura do ar no centro e na costa oeste da América do Sul assim como no oceano Atlântico Sul e no Pacífico equatorial foram
observadas nos dias que antecederam os eventos de cheia, o que poderia estar associado ou mesmo atuando como fator causativo das
anomalias na circulação atmosférica e no transporte de umidade para tais regiões durante as cheias. A análise das trajetórias de
tempestade mostrou que o maior fluxo de umidade é proveniente do oceano Atlântico Sul. Trabalhos futuros poderão se beneficiar desses
resultados para aperfeiçoar modelos de previsão de cheias de curto prazo para as regiões aqui estudas.
Palavras-Chave: eventos hidrológicos críticos, séries históricas, cheias, trajetória de tempestades, análise compósito
Colaboradores: ONS, ANA e NOAA pelo fornecimento dos dados hidroclimáticos.
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Avaliação da presença de metástases pulmonares em modelos tumorais de mama após o tratamento
com Nanoemulsões contendo Doxorrubicina
Camila Magalhaes Cardador
Unidade Acadêmica: Departamento de Genética e Morfologia
Instituição: UnB
Orientador (a): JOÃO PAULO FIGUEIRÓ LONGO
Introdução: Durante o desenvolvimento da maioria dos tipos de cânceres humanos, células originárias de massas tumorais acabam por sair
do seu sítio de origem e invadir tecidos adjacentes e, por consequência, sítios distantes onde essas podem ter sucesso em colonizar.
Idealmente, os tratamentos quimioterápicos antitumorais devem prevenir o desenvolvimento, ou tratar essas lesões metastáticas. Dentro
deste contexto, o objetivo do presente projeto de pesquisa é avaliar a presença de metástases pulmonares em modelos tumorais e mama
após o tratamento com Nanoemulsões contendo Doxorrubicina.
Metodologia: Para a avaliação da redução das metástases pulmonares, camundongos balb/c (5 semanas) foram inoculados com 20000
células no tecido subcutâneo do flanco esquerdo dos animais. Após 21 dias da inoculação tumores com aproximadamente 5 mm de
diâmetro foram detectados e os animais portando tumores de mama experimentais separados em 3 grupos (n=5 por grupo) experimentais:
(1) tratado com Nanoemulsão contendo doxorrubicina 20mg/kg, (2) tratados com solução salina, (3) tratado com doxorrubicina livre 20
mg/kg, além destes grupos, um grupo controle com animais sadios também foi incluído no desenho experimental do projeto. Após os
diferentes tipos de tratamentos, os animais foram monitorados quanto ao volume tumoral, peso e comportamento. Após 30 dias de
observação, os animais foram sacrificados, os órgãos (tumor e pulmão) foram coletados e avaliados quanto ao tamanho e presença de
metástases. A observação das metástases foi avaliada pela inspeção dos nódulos tumorais nos pulmões por meio de obse
Resultados: Os principais resultados observados após os procedimentos experimentais foram: (1) o tratamento com doxorrubicina livre
20mg/kg foi letal para 100% dos animais na primeira semana de observação, enquanto que o tratamento com nanoemulsão contendo
doxorrubicina na mesma concentração não apresentou toxicidade em comparação aos animais com tumor sem tratamentos, (2) o
tratamento com Nanoemulsão contendo doxorrubicina 20mg/kg foi capaz de reduzir o crescimento do tumor primário (subcutâneo) em
comparação aos animais com tumor tratados com solução salina, porém (3) esse tratamento não promoveu a redução das metástases
pulmonares quando comparados aos animais tratados com solução salina.
Conclusão: A associação da doxorrubicina com um carreador lipídico nanoestruturado como a nanoemulsão utilizada neste estudo
promoveu uma redução significativa nos tumores primários dos animais experimentais, porém essa redução não foi observada no
desenvolvimento de metástases pulmonares. Estes são resultados preliminares que podem ser otimizados com o aumento das
concentrações de fármacos utilizados para os tratamentos.
Palavras-Chave: metástase, tumor de mama, nanoemulsão, doxorrubicina
Colaboradores: Ana Lygia Santos Câmara, Luís Alexandre Muehlmann, Ricardo Bentes Azevedo, João Paulo Figueiró Longo
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Vamos à Guerra! As representações da Guerra da Cisplatina na Imprensa do Rio de Janeiro (1825-1828)
Camila Maia
Unidade Acadêmica: História - História do Brasil Império/Educação
Instituição: UniCEUB
Orientador (a): Frederico Castilho Tomé
Introdução: O processo de independência da América portuguesa, os primeiros momentos da imprensa brasileira e o recrudescimento dos
conflitos no Prata são histórias indissociáveis, todas elas abraçadas pelos acontecimentos ocorridos no mundo português durante as
primeiras décadas dos oitocentos. Tempos de modernização política, cuja complexidade a envolver atores, cenários e contextos escapava
do cerco de conhecidas e compartilhadas formas de sociabilidade. A Guerra da Cisplatina inscreve-se assim em um complexo de relações.
Em meio às suas contingências, delinearam-se nacionalidades, esboçaram-se fronteiras. Contudo, em que pese sua importância, pouca
atenção tem recebido por parte da historiografia brasileira. Assim sendo, o presente trabalho tem por objetivo contribuir com novas visões
acerca das experiências políticas engendradas pela Guerra da Cisplatina, partindo de sua presença nas páginas dos periódicos publicados
no Rio de Janeiro no período que vai do início do conflito até 1828.
Metodologia: Sob a égide da Nova História Militar, entrelaçada com outros domínios da História tais como o Social e o Político, foi
realizado o mapeamento das notícias sobre a Guerra da Cisplatina publicadas em dois periódicos de então, impressos no Rio de Janeiro:
Astrea e A Aurora Fluminense. Depois, seguindo com os preceitos de Reinhart Koselleck e sua História dos Conceitos, dois termos –
América e mercenário – foram destacados deste conjunto de dados, analisados e contextualizados a partir dos projetos políticos que
disputavam alternativas de futuro na incipiente monarquia americana.
Resultados: O léxico político utilizado pela imprensa brasileira, em seus primeiros momentos, apresenta relativa interação com a
experiência europeia de modernidade. Contudo, demonstra também certas peculiaridades. A virada conceitual de alguns termos, como a
negatividade que recai sob a ideia de mercenário, aparece nas discussões de construção do Estado brasileiro tal qual já aparecia na
redefinição revolucionária das forças militares da Europa. Por sua vez, uma América geográfica, apenas cindida entre norte e sul, será
retratada pelos liberais luso-brasileiros de maneira tripartite, a negar uma identidade compartilhada com os hispano-americanos.
Conclusão: O silenciamento histórico que incide sobre a Guerra da Cisplatina deve ser explicado por construções sociais posteriores, já que
tal conflito esteve presente, como era de se esperar, no imaginário e no cotidiano de seus contemporâneos. Amplamente representada nas
páginas dos periódicos da corte, a Guerra da Cisplatina apresenta possiblidades de apreensão diacrônica e sincrônica do passado não
somente a partir da análise conceitual de alguns termos a ela associados, mas também a partir de seus desdobramentos sociais.
Palavras-Chave: História do Brasil Império. Guerra da Cisplatina. Nova História Militar.
Colaboradores: 0
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Avaliação histopatológica e imuno-histoquímica dos tecidos de cobaias (Cavia porcellus) infectadas por
Rickettsia rickettsii.
Camila Maria da Silva Rocha
Unidade Acadêmica: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária
Instituição: UnB
Orientador (a): MARCIO BOTELHO DE CASTRO
Introdução: A Rickettsia rickettsi é uma bactéria Gram negativa e intracelular obrigatória do gênero Rickettsia (Paddock et al., 2009). É
transmitida por carrapatos infectados do gênero Amblyoma, sendo que o A. cajannense é considerado o principal vetor no Brasil, para
vertebrados causando nestes uma doença conhecida por febre maculosa brasileira (Sangioni et al., 2005). A febre maculosa é a riquetsiose
mais importante descrita no Brasil com sinais clínicos de febre, cefaléia, mialgia, náuseas e erupção cutânea (Freitas et al., 2010: Tamekuni
et al., 2010). É considerada endêmica em algumas áreas dos estados da região Sudeste (Sangioni, 2005). Atualmente, o diagnóstico é feito
por métodos sorológicos ou pela identificação do agente nos tecidos por métodos imuno-histoquímicos, isolamento em cultura de células
ou detecção genotípica da biologia molecular sendo a técnica de imunoflourescência indireta considerada padrão pela OMS desde 1987
(Galvão et al., 2005). As cobaias (Cavia porcellus) são con
Metodologia: Oito cobaias (Cavia porcellus), oriundas anteriormente de estudo de Pós-Doutorado Sênior financiado pelo CNPq (processo
CNPq 150608/2012-8) o qual foi aprovado pelo comitê de ética CEUA/USP – São Paulo (PROTOCOLO CEUAVet 3129/2013), foram
inoculadas com Rickettsia riquettsi através de carrapatos infectados. Diariamente, os animais foram avaliados e vieram a óbito durante a
infecção. Após a morte, os espécimes foram necropsiados e amostras foram colhidas e conservadas em álcool 70%. As amostras colhidas
foram clivadas, processadas e incluídas em parafina na rotina do Laboratório de Patologia Veterinária da Universidade de Brasília (LPVUnB) para posterior montagem das lâminas. Os blocos foram cortados em micrótomo com espessura de 0.5 µm e colocados em lâminas
silanizadas para viabilizar o processo de imuno-histoquímica e, para o histopatológico, foram colocados em lâminas normais uma vez que o
processo não é tão sensível quanto à imuno-histoquímica. O exame imuno-histoquímico foi pre
Resultados: Pela histopatologia, foram encontrados padrões de lesões específicos por órgão que variou de intensidade de acordo com o
animal. No fígado, os achados foram de infiltrado linfohistiocítico perivascular e sinusal com este último acompanhado de proliferação das
células de Kupffer. Além disso, os vasos apresentaram trombos decorrentes de lesão endotelial. No baço, observou-se histiocitose de seios
esplênicos mais atrofia de centros germinativos com a atrofia variando de discreta a moderada. A pele da bolsa escrotal e a pele da orelha
apresentaram necrose com intensa vasculite acompanhada de infiltrado neutrofílico. O coração em um caso se mostrou sem alteração e
em outro teve miocardite discreta e multifocal com infiltrado linfocítico. No rim, as lesões encontradas foram de trombose nos capilares
glomerulares. O pulmão apresentou-se com espessamento de septo acentuado com abundante infiltrado linfohistiocítico acompanhado de
pneumonia intersticial. O cérebro não apresentou alterações di
Conclusão: Os achados encontrados no histopatológico e, principalmente, na imuno-histoquímica confirmam o diagnóstico de Febre
Maculosa nos animais. Os padrões das lesões em alguns órgãos foram parecidos com as encontradas em humanos e todas as cobaias
testaram positivo no imuno-histoquímico. Assim como encontrado em casos humanos, a maioria dos tecidos apresentaram infriltado
linfohistiocítico e as lesões inflamatórias incluíram vasculite focal na pele, miocardite focal em um dos casos e principalmente pneumonia
intersticial. Já a nefrite intersticial e a meningite não foram encontrados, sendo que a ausência da nefrite pode ser explicada por só ter sido
encontrada em metade dos pacientes e a meningite porque, apesar de ser a lesão mais característica de Febre Maculosa, a mesma é
raramente encontrada antes do décimo primeiro dia de infecção (Paddock et al., 1999). Outro padrão encontrado em todos os órgãos foi a
trombose nos vasos. No entanto, essa última lesão só é encontrada nas análises de es
Palavras-Chave: Febre maculosa, Rickettsia rickettsii, cobaia, imuno-histoquímica
Colaboradores: Prof. Dr. Matias Pablo Juan Szabó - Univ. Federal de Uberlândia. Prof. Dr. Marcelo Bahia Labruna - Med. Vet. Preventiva USP - São Paulo.
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Efeito da sazonalidade na produção de compostos fitotóxicos nas folhas de pequi (Caryocar brasiliensis)
Camila Oliveira Cardoso
Unidade Acadêmica: Departamento de Botânica
Instituição: UnB
Orientador (a): SARAH CHRISTINA CALDAS OLIVEIRA
Introdução: Alelopatia é ciência que estuda qualquer processo que envolva metabólitos secundários produzidos pelas plantas, algas,
bactérias e fungos que influenciam no crescimento e desenvolvimento de sistemas biológicos. Devido às severas condições ambientais do
Cerrado, as plantas apresentam uma tendência de produzir mais metabólitos secundários. Uma família botânica presente no Cerrado é a
Caryocaraceae, a espécie Caryocar brasiliense (pertence à essa família, e é popularmente conhecida como Pequi. Diante das evidências de
que folhas do pequi apresentam compostos secundários com atividade biológica e de que essa espécie apresenta uma boa frequência de
ocorrência na região do Cerrado, esse trabalho tem como objetivo avaliar os possíveis efeitos fitotóxicos presentes em extratos foliares de
pequi e a influencia da sazonalidade na produção dos compostos ativos
Metodologia: Foram realizadas extrações seriadas com solventes orgânicos (diclorometano, acetato de etila e etanol) de tecidos foliares da
C. brasiliense, por meio do sistema soxhlet, e a atividade biológica das extrações foi verificada através de bioensaios monitorados, nas
proporções de 2000, 1000, 500, 250 e 125ppm. Os bioensaios foram feitos com semente de gergelim (Sesamum indicum L.). As partes
aéreas e radiculares das plantas foram medidas, por meio do programa ImageJ®, observando a presença ou ausência de pêlos radiculares e
raízes laterais, e a taxa de inibição dos extratos foi comparada. Além disso, durante o processo foram realizadas cromatografias de camada
delgada dos extratos, com os reveladores OLEUM, cloreto férrico e anisaldeído. Por fim, as amostras foram analisadas no HPLC e no
CG/MS.
Resultados: Os resultados obtidos através do bioensaio indicaram que durante o período de seca, os extratos de acetato de etila e etanol
apresentaram uma maior atividade. Enquanto o extrato de diclorometano apresentou maior atividade durante o período chuvoso, apenas
na concentração de 2000ppm. Na cromatografia de camada delgada, o extrato de acetato apresentou diferentes compostos e quantidades
de compostos. Através da análise realizada em CG/MS do extrato de acetato, o único composto identificado foi o ácido gálico, um
composto fenólico.
Conclusão: Através da análise do bioensaio, foi observado que extrato de diclorometano indicou uma atividade maior no período de chuva
apenas na concentração de 2000ppm, devido à extração de apenas compostos apolares, como ceras e gorduras, que são produzidos em
ambos os períodos, com o objetivo de defesa da planta. Por outro lado, os extratos de acetato e etanol indicaram uma grande atividade no
período de seca, um momento de maior estresse da planta, que apresenta maior produção de metabólitos secundários. O ácido gálico foi o
único composto identificado até o momento no CG/MS, ele é um composto fenólico muito encontrado em plantas do cerrado.
Palavras-Chave: Pequi, Alelopatia, fitotoxicidade, bioensaio.
Colaboradores: Graziela Luciana Petry Heidi Luise Schulte William Silva do Carmo
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ANÁLISE DA ERUPÇÃO DO DENTE LUPINO EM EQUINOS PURO SANGUE ÁRABE
Camila Osse de Souza
Unidade Acadêmica: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária
Instituição: UnB
Orientador (a): EDUARDO MAURICIO MENDES DE LIMA
Introdução: A habilidade dos equinos para atividades atléticas caracterizadas por exercício de alta intensidade ocorre devido a mecanismos
de incremento das respostas cardiovascular e respiratória, que afetam principalmente o fluxo sanguíneo, fornecendo oxigênio e substrato
para as células que intensificam seu metabolismo. Também é necessário buscar o equilíbrio ácido-base através de uma série de reações
bioquímicas e físico-químicas associadas com a produção anaeróbica de energia. Portanto, a execução do exercício depende de
modificações integradas de vários sistemas orgânicos. A competição de vaquejada submete os animais a condições muito diferentes das
quais ocorrem no treinamento. O esforço promovido por três dias consecutivos de exercício intenso, sob restrições de descanso, alimento
e água podem refletir em alterações físicas, bioquímicas e hematológicas, o que torna a avaliação clínica e complementar extremamente
útil para mensurar a demanda fisiológica durante essa atividade esportiva.
Metodologia: Foram avaliados dez equinos machos, com sete a dez anos de idade, participantes de competições de vaquejada. Os animais
estavam alojados no Haras João Coragem (Brasília, Distrito Federal, Brasil, latitude 15°46’48’’ sul, longitude 47°55’45’’ oeste e altitude
média de 1130m) no mesmo local onde foi realizada a competição “3a Vaquejada Parque João Coragem”. O estudo foi aprovado pelo
Comitê de Ética no Uso Animal da Universidade de Brasília (# 68388/2013). Em quatro dias distintos, vinte avaliações foram completadas, a
primeira para aferição do estado antes do exercício, utilizada como parâmetro de controle e as avaliações subsequentes após cada sprint:
dia zero (D0, sete dias antes da competição, com 20horas de repouso), dia um (D1, primeiro dia de competição, oito sprints), dia dois (D2,
segundo dia de competição, oito sprints) e dia três (D3, terceiro dia de competição, três sprints). Exame clínico completo, coleta de 4ml de
sangue venoso para realização de hemograma (pocH-100ivDi
Resultados: Considerando os parâmetros clínicos (frequência cardíaca medida em batimentos por minuto, frequência respiratória em
movimentos por minuto ), a frequência cardíaca (FC) aumentou substancialmente em D1 em comparação ao D0 (p=<0,0001), e reduziu em
D2 e D3 (p=<0,0001), em relação ao D1. A frequência respiratória (FR) sofreu elevação em D1, com manutenção desse nível em D2, quando
comparados a D0 (p=<0,0001), e apresentou diminuição em D3, em relação a D1 e D2. O pH, pCO2 (mmHg), HCO3- (mmol/L) e cBASE
apresentaram redução (p<0,0001) a partir de D1, no entanto, em D3 esta alteração foi menos acentuada, em relação a D1 e D2 (p<0,0001).
Conclusão: O maior esforço no primeiro e segundo dias de competição produziu maior alteração nos parâmetros clínicos e
hemogasométricos dos animais competidores. Com a diminuição do número de sprints no último dia e consequente redução do nível de
esforço, os animais responderam com alterações não tão acentuadas. Desse modo, a variação de esforço em cada dia refletiu em
modificações dos parâmetros clínicos e hemogasométricos. Isto sugere que, apesar das condições adversas enfrentadas durante a
competição, os animais apresentaram adaptação e a resposta fisiológica foi adequada em cada dia.
Palavras-Chave: AVALIAÇÃO CLÍNICA E HEMOGASOMÉTRICA DE EQUINOS EM COMPETIÇÃO DE VAQUEJADA
Colaboradores: SILVANA ARRUDA
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Próteses 3D Oculopalpebrais na Reabilitação de Pacientes com Defeitos Maxilofaciais
Camila Sales Jreige
Unidade Acadêmica: Departamento de Odontologia
Instituição: UnB
Orientador (a): ALINE URSULA ROCHA FERNANDES
Introdução: O tratamento das deformidades da face envolve, comumente, cirurgia radical e, no caso de neoplasias malignas, radioterapia
adjuvante, com ou sem reconstrução de tecidos duros e/ou moles através de enxertos. Tal procedimento pode resultar em severos
problemas fonéticos, estéticos, mastigatórios e distúrbios psicológicos decorrentes da deformidade. O objetivo do estudo foi observar a
viabilidade de próteses 3D oculopalpebrais no serviço público brasileiro, analisar a adaptação anatômica da prótese 3D, verificar a
fidelidade de detalhes reproduzidos na prótese 3D, avaliar esteticamente a harmonia facial com a prótese 3D em posição, ponderar sobre
o custo de uma prótese 3D em relação a uma prótese manual, e, constatar redução do tempo de trabalho aplicando-se o protocolo 3D.
Metodologia: A pesquisa consistiu na seleção de paciente em potencial reabilitador, aquisição de tomografia computadorizada, trabalho
da imagem tomográfica e geração de modelo 3D no software InVesalius 3.0, espelhamento do lado sadio e modelagem da prótese 3D no
software Magics, impressão 3D do protótipo craniano e do molde, confecção da prótese em silicone e reprodução do bulbo ocular em
resina acrílica, união dos componentes e prova do conjunto oculopalpebral, ajustes necessários.
Resultados: Como resultados, a prótese 3D apresentou adaptação marginal favorável, com menor grau de acomodação em relação à
prótese manual, a harmonia facial obtida foi quase fidedigna às características do paciente, a tecnologia 3D tem melhor custo-benefício,
pois pacientes do sistema público de saúde têm acesso gratuito à prototipagem, além desta técnica não consumir materiais de moldagem
e reduzir o tempo clínico-laboratorial.
Conclusão: Concluímos que as próteses 3D, embora recentes e pouco desbravadas, representam uma inovadora técnica na reabilitação de
pacientes mutilados e politraumatizados. Essa tecnologia confere maior adaptação anatômica, após pequenos ajustes, e harmonia facial,
contribuindo para o conforto do paciente e para a sua ressocialização. Ainda, para que se garanta maior acesso a esse recurso, são
necessários investimentos e o desenvolvimento de novas pesquisas teórico-técnicas.
Palavras-Chave: Prótese maxilofacial, Avaliação da Tecnologia Biomédica, Tecnologia de Alto Custo
Colaboradores: Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer, Campinas, São Paulo Alunas da graduação em Odontologia: Larissa
Freire Arlindo Chagas e Paula Akemi Albuquerque Kominami
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Caracterização genética de linhagens de Trypanosoma cruzi em triatomíneos do Distrito Federal
Camilla Bernardes Furtado
Unidade Acadêmica: Faculdade de Medicina
Instituição: UnB
Orientador (a): RODRIGO GURGEL GONCALVES
Introdução: A diversidade biológica e bioquímica de Trypanosoma cruzi tem sido reconhecida, juntamente com a sua complexidade eco
epidemiológica. Ao longo dos anos, diversos estudos têm caracterizado a estrutura populacional de T. cruzi. Em 2009, as cepas de T. cruzi
foram agrupadas em seis linhagens ou Unidades Discretas de Tipificação (DTUs) (TcI-TcVI). TcI é o principal agente da doença de Chagas ao
norte da Amazônia e está associado aos ciclos silvestre e doméstico enquanto que TcII é a principal linhagem encontrada em ciclos
domésticos em áreas abertas e secas no Brasil, Argentina, Paraguai e Bolívia. TcIII e TcIV são mais comuns em ciclos silvestres infectando
raramente seres humanos. TcV e TcVI possuem distribuição similar a TcII. A caracterização molecular dos parasitos isolados de
triatomíneos pode permitir conhecimento das inter-relações entre ciclos silvestres e domésticos e também o estudo da variação gênica de
T. cruzi. No Distrito Federal, seis espécies de triatomíneos tem sido obser
Metodologia: Os triatomíneos foram obtidos por colaboradores da Diretoria de Vigilância Ambiental do DF entre 2012 e 2014. As fezes dos
triatomíneos foram examinadas por meio de compressão abdominal e examinadas microscopicamente (aumento de 400x) para
observação microscópica de formas flageladas do parasito. Posteriormente, as lâminas foram coradas com Giemsa e analisadas no
aumento de 1000x para diagnóstico parasitológico específico. O DNA foi extraído de amostras de intestino de todos triatomíneos. Uma
primeira PCR foi realizada utilizando os primers D75 e D76 que amplificam DNA 24Sa ribosomal de tripanossomatídeos. As amostras
positivas foram confirmadas por qPCR com primers TCZ1 e TCZ2, específicos para T. cruzi. Para a identificação das linhagens de T. cruzi foi
realizada uma PCR com os primers GPI-L e GPI-R que amplificam DNA do gene nuclear de glucose-6-fosfato-isomerase (GPI). Em todas as
reações foram utilizados controles negativos (triatomíneos sem histórico de infecção) e positivos (c
Resultados: Foram coletados e analisados 260 triatomíneos, sendo 238 Panstrongylus megistus e 22 Triatoma pseudomaculata, capturados
nos anos de 2012 a 2014, em nove Regiões Administrativas (RAs) do DF. No total foram coletados 159 adultos e 101 ninfas de estágios I-V.
Dentre os 238 triatomíneos da espécie P. megistus, 47 foram capturados no intradomicílio, 190 no peridomicílio e 1 sem identificação do
local de captura. Essa espécie foi encontrada nas RAs do Paranoá, Park Way, Gama, Planaltina, Águas Claras, Vicente Pires, Taguatinga,
Lago Norte e Asa Sul. A maioria foi na RA do Paranoá com 173 triatomíneos capturados. Os 22 triatomíneos da espécie T. pseudomaculata,
21 foram capturados no intradomicílio e apenas 1 sem identificação do local de captura. A microscopia óptica revelou 32 espécimes de P.
megistus positivos para tripanossomatídeos (13,4%) e nenhum de T. pseudomaculata. A PCR 24SarDNA revelou 87 espécimes de P.
megistus positivos para tripanossomatídeos (36,5%) e 5 de T. pseudomaculata
Conclusão: O estudo mostrou uma alta taxa infecção de P. megistus por T. cruzi no DF, quando comparado a T. pseudomaculata. A infecção
natural de T. pseudomaculata por T. cruzi é descrita pela primeira vez no DF. A linhagem genética TcII foi identificada em T.
pseudomaculata, enquanto que em P. megistus foram detectadas TcI e TcII, sendo esta última registrada pela primeira vez no DF. A
detecção de TcII em ninfa coletada no intradomicílio indica ciclos de transmissão domésticos reforçando a necessidade de uma vigilância
continuada com participação comunitária para prevenção da transmissão da doença de Chagas no DF.
Palavras-Chave: tripanossomatídeos, triatomíneos, Trypanosoma cruzi
Colaboradores: Thaís Tâmara Castro e MInuzzi-Souza, Nadjar Nitz, Marcos Takashi Obara
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Pesquisa em Relações Internacionais Interfaces e influências mutuas entre Política Externa e Opinião
Pública no Brasil Survey
Carine Bastos Sousa
Unidade Acadêmica: Instituto de Relações Internacionais
Instituição: UnB
Orientador (a): TANIA MARIA PECHIR GOMES MANZUR
Introdução: O objetivo da pesquisa é estabelecer se há alguma relação entre opinião pública e relações internacionais e, se sim, de que
forma essa relação se dá. Isto posto, buscamos compreender a proximidade do público com as questões de política externa, e a
importância que estas assumem para o eleitor ao decidir seu voto. Parte do trabalho seria avaliar possível existência de diferenças entre
aqueles que fazem parte da comunidade acadêmica de Relações Internacionais e os demais, bem como de clivagens de gênero.
Metodologia: Pautada pela leitura de textos sobre temas de opinião pública e gênero no contexto das relações internacionais, a pesquisa
foi realizada por meio de 200 (duzentos) questionários aplicados em Brasília – DF, majoritariamente na Universidade de Brasília, no campus
Darcy Ribeiro. O conteúdo dos questionários tratava de questões pessoais aos candidatos, como suas possibilidades de acesso à
informação e nível educacional, e buscava relacioná-las com questões relativas ao seu interesse por temas de relações internacionais e
com perguntas sobre a eleição presidencial de 2014. Para a apuração dos resultados, os questionários foram divididos em quatro grupos:
1) feminino membro da comunidade acadêmica de RI, 2) feminino geral, 3) masculino membro da comunidade acadêmica de RI, 4)
masculino geral.
Resultados: Independente de diferenças de gênero e como já esperado, foi observado um maior interesse dos acadêmicos de relações
internacionais sobre temas de política internacional. Todos os quatro grupos estudados disseram, em sua grande maioria, considerar
importante conhecer o plano de política externa dos candidatos. Entretanto, em todos eles tal aspecto não demonstrou ser fator
determinante para o voto.
Conclusão: Ainda que a maioria dos entrevistados tenham se definido como razoavelmente ou bastante politizados, e demonstrado
interesse de médio a elevado sobre os temas de política internacional e sua importância para a política brasileira, as questões
internacionais ainda não tem importância crucial na determinação dos votos.
Palavras-Chave: Relações internacionais, opinião pública, política internacional, eleições.
Colaboradores: Entrevistados escolhidos aleatoriamente.
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Análise e desenho das redes de colaboração de grupos de pesquisa da área de Vida quanto à dinâmica
de funcionamento e competências desenvolvidas
Carita Gisele Cavalcante Costa
Unidade Acadêmica: Departamento de Administração
Instituição: UnB
Orientador (a): CATARINA CECILIA ODELIUS
Introdução: Estudos mostram que a criação de grupos de pesquisa no Brasil vem sendo estimulado por instituições, como universidades, e
órgãos de fomento. Censos do CNPq corroboram os estudos, demonstrando que há acréscimo constante de grupos de pesquisa e seguindo
o mesmo sentido os grupos das áreas de Ciências Biológicas e da Saúde. Pesquisas de Odelius et al (2010) e Odelius et al (2009) concluem
que os grupos de pesquisa são ambientes propícios para o desenvolvimento de competências e produção de conhecimento, sendo essa
cada vez mais integrada com outros grupos. Tal integração é concretizada por meio da cooperação entre pesquisadores de grupos
diferentes os quais possuem ideias ou qualquer outra contribuição que podem desenvolver o projeto, gerando novos resultados. Sabendo
disso, o estudo tem como objetivo analisar a rede formada pelos pesquisadores da área de Vida, bem como as competências desenvolvidas
a partir da atuação em parceria.
Metodologia: O presente estudo faz parte de um projeto maior que tem sido desenvolvido ao longo do tempo, desde 2013. Dessa forma, a
identificação e classificação dos grupos de pesquisa que provavelmente atuariam em redes de colaboração ocorreu em projeto período
anterior, com base em consulta ao Diretório de Grupos de Pesquisa (DGP), sendo que no atual projeto foi estabelecido o contato com os
líderes entrevistados que citaram integrar uma rede. Os dados foram coletados com líderes de grupos de pesquisa da área de Ciências
Biológicas e da Saúde. O instrumento para a execução das entrevistas foi um roteiro semiestruturado que abordava motivos que levaram a
formação da rede, funcionamento das redes, desafios e dificuldades enfrentados, pontos positivos e resultados obtidos pela rede, o que foi
aprendido e com quem ocorreu esse processo. As entrevistas foram gravadas, transcritas, analisadas em seu conteúdo para o melhor
entendimento do processo de aprendizagem e da dinâmica de cada rede estabelecida
Resultados: Os resultados indicam como motivos que levaram a formação da rede: exigência de editais, proximidade dos pesquisadores
aos locais onde ocorre o estudo, necessidade de recursos financeiros e humanos, e construção de conhecimento. A rede é mantida
principalmente por Skype e e-mail. Os desafios e dificuldades enfrentados foram: atrair e manter membros, lidar com diferenças culturais,
conseguir lidar com as exigências acadêmicas e de pesquisa, adquirir recursos financeiros, lidar com pessoas e seus diferentes interesses,
distância geográfica, burocracia, e compatibilizar agendas. Os pontos positivos e resultados envolvem a produção de conhecimento mais
rico e a melhora na qualidade da pesquisa e dos trabalhos produzidos. Adicionalmente, a rede de colaboração proporcionou diversos
aprendizados aos pesquisadores, como: gerir pessoas, trabalhar em parcerias, novas perspectivas ao observar a visão e os conhecimentos
do outro, e identificação de maior demanda de planejamento de pesquisa.
Conclusão: Houve unanimidade de que a atuação em rede de colaboração é bastante positiva, agregadora e benéfica e que os resultados
gerados a partir dela foram mais ricos e potentes, gerando uma pesquisa qualitativamente melhor, quando comparados a resultados
individuais. Destacaram ainda a dependência de recursos de comunicação à distância (Skype e e.mail) para a manutenção da rede. Em uma
das parcerias os pesquisadores perceberam ter aprendizados e perspectivas semelhantes com a atuação conjunta desde o início do projeto
e notaram a importância e necessidade de se colocar no lugar do outro e considerar seus aprendizados, mesmo que o outro esteja fora da
academia. Também houve convergência de percepção entre pesquisadores de redes distintas, quanto à falta de interesse de estudantes
em realizar pesquisa. Os demais resultados dos pesquisadores foram distintos. Considera-se que os objetivos do estudo foram alcançados.
Palavras-Chave: redes de colaboração, grupos de pesquisa, competências, aprendizagem, área de Vida.
Colaboradores: Rafael Nishino Ono (doutorando em Administração).
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Correlação entre o resultado do exame citológico e o anatomopatológico em pacientes com diagnóstico
de microcarcinoma papilífero atendidos no HUB no período entre janeiro de 2004 e março de 2014
Carla Borges Santos
Unidade Acadêmica: Faculdade de Medicina
Instituição: UnB
Orientador (a): LEONORA MACIEL DE SOUZA VIANNA
Introdução: Os microcarcinomas papilíferos (MCP) de tiroide são tumores menores do que 1cm cujo diagnóstico citológico pode ser feito
pela punção com agulha fina (PAAF). O objetivo do presente trabalho é avaliar a eficácia do exame citológico para diagnosticar o MPC.
Metodologia: Entre janeiro de 2005 e dezembro de 2014 na Unidade de Anatomia Patológica do HUB foi realizado um estudo transversal,
retrospectivo e exploratório que correlacionou os diagnósticos citológicos e anatomopatológico de pacientes com MCP. Os diagnósticos
citológicos, apresentados de acordo com os critérios de Bethesda, foram classificados em: I) Insatisfatório, II) Benigno, III) Atipias de
significado indeterminado, IV) Neoplasia folicular, V)Suspeito de malignidade, VI)Maligno.
Resultados: De um total de 484 tiroides examinadas 90(17,9%) foram diagnosticadas como Carcinoma papilífero e 50(10,3%) como MCP. A
PAAF foi realizada em 27(54%) dos MCP e os resultados foram classificados como Bethesda I em 3 pacientes, II em 5, IV em 5, V em 8 e VI
em 6. Não houve nenhum paciente com diagnostico de Bethesda II.
Conclusão: Considerando-se que o diagnóstico neoplasia foi feito em 19(70,3%) dos 27 pacientes com MCP, a PAAF pode ser considerada
um bom método pré-operatório para detectar o mesmo.
Palavras-Chave: microcarcinoma papilífero, citologia
Colaboradores: Profa. Dra. Fabiana Pirani Carneiro Prof. Gustavo Henrique Takano
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Prevalencia do MicrocarcinomaPapilífero de Tireoíde no Hospital Universitário de Brasilia entre Janeiro
de 2005 a março de 2014.
Carla Borges Santos
Unidade Acadêmica: Faculdade de Medicina
Instituição: UnB
Orientador (a): LEONORA MACIEL DE SOUZA VIANNA
Introdução: A Organização Mundial de Saúde (OMS) define o microcarcinoma papilífero (MCP) de tireoide como uma neoplasia menor do
que 1,0 cm de diâmetro. Os MCP são tumores difíceis de serem detectados ao exame clínico por serem pequenos e não apresentarem
sintomas. Com o avanço de técnicas diagnósticas, a introdução da ultrassonografia e da citologia aspirativa por agulha fina (PAAF), houve
um aumento no número de pacientes diagnosticados com esse tipo de tumor na prática clínica. Este trabalho tem por objetivo analisar os
laudos de exames anatomopatológicos com a finalidade de verificar a prevalência do MCP nos mesmos.
Metodologia: Na Unidade de Anatomia Patológica do HUB foi feito um estudo transversal, retrospectivo e exploratório com as
tiroidectomias totais e parciais realizadas entre janeiro de 2005 e dezembro de 2014 visando detalhada análise anatomopatológica dos
dados contidos nos laudos.
Resultados: Dentre os 449 laudos estudados 50(10,3) foram diagnosticados como MCP, cujo tamanho variou de 0,2 a 1mm com média de
5,7mm, sendo o lobo esquerdo a localização mais frequente. Os tumores predominaram no sexo feminino sendo a maioria multifocal.
Esses pacientes possuíam os seguintes diagnósticos clínicos: carcinoma, carcinomas papilíferos, carcinoma folicular, nódulo, bócio, tumor,
doença de Graves e 10 foram provenientes de totalizações de cirurgias prévias. A maioria 230(51,2%)foi enviada com o diagnóstico clínico
e bócio.
Conclusão: O estudo mostrou que o MCP pode ser um achado incidental, observado em pacientes com o diagnóstico clínico de patologia
benigna.
Palavras-Chave:
Colaboradores: Profa. Dra. Fabiana Pirani Carneiro Prof. Gustavi Henrique Takano
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Reflexão e (re)ação na formação dos professores do curso de Letras - Francês
Carla Cristina Campos Brasil Guimaraes
Unidade Acadêmica: Instituto de Letras
Instituição: UnB
Orientador (a): MARIA DA GLORIA MAGALHAES DOS REIS
Introdução: A apropriação do francês como língua estrangeira na universidade deve ser objeto de discussões e reflexão dentro da
Academia. Dessa forma, a proposta desta pesquisa é propiciar aos docentes e alunos dos cursos de licenciatura uma reflexão dos saberes
relativos ao aperfeiçoamento das práticas de ensino. Na resolução CNE/CP nº 1 de 18 de fevereiro de 2002, são trabalhadas orientações
consideradas indispensáveis para a organização curricular de cada instituição, sobre a formação de professores e o projeto pedagógico (PP)
de cada curso. A partir dessas orientações elencamos alguns pontos a serem trabalhados. Esses pontos foram elencados com base em
duas prerrogativas: o papel do PP nas ações desenvolvidas no contexto educacional e o caráter epistemológico do projeto pedagógico.
Sendo assim, o PP traz consigo um conjunto de “saber-ser” e “saber-como” que faz com que o conhecimento teórico não substitua o
conhecimento prático.
Metodologia: Esta pesquisa foi fundamentada na metodologia estudo de caso proposta por Gil (2009). O estudo de caso não é apenas um
método ou técnica de coleta de dados, pois, indica princípios e regras que irão respaldar o levantamento dos dados. O propósito desta
pesquisa gira em torno da tentativa de conhecer o fenômeno do ensino do francês nos cursos de licenciatura, do ponto de vista do sujeitoaluno, com o objetivo de identificar contradições e conflitos. A escolha da unidade-caso foi definida na minha primeira aula do curso de
licenciatura de Letras-Francês na UnB. Nesse momento, reflexões sobre o aprendizado de uma LE por parte de alguém que estaria se
especializando para ensinar um novo idioma passou a fazer parte de toda minha formação. Sendo assim, o estudo de caso deste trabalho
tem por objetivo identificar e interpretar às experiências vivenciadas pelos alunos do curso de licenciatura de Letras-Francês da UnB com a
finalidade de traçar um perfil do referido curso.
Resultados: Neste trabalho a coleta de dados ocorreu em dois momentos. No primeiro momento foi elaborado um questionário (vide
anexo 1 do relatório) cujo principal objetivo era delimitar o perfil do estudante de licenciatura Francês. Com esses resultados verificamos
a necessidade de ampliar os dados por meio de um segundo momento que chamamos de “entrevista dialógica” em que, guiados pela
nossa concepção teórica, seria importante reunirmos esses alunos para que pudessem expressar de maneira espontânea todas
argumentações expostas nos questionários. Como consequência, neste segundo momento, conseguimos respaldar não só os primeiros
dados como tivemos acesso há uma diversidade enorme de elementos que contribuem para a conclusão deste trabalho que encontra-se
em processo.
Conclusão: Levando em consideração que o objetivo desta pesquisa era propor uma reflexão das práticas de ensino de língua francesa nos
cursos de licenciatura e que a presente pesquisa ainda se encontra em andamento, algumas conclusões já foram obtidas. Por meio de
reflexões, ficou clara a necessidade de ampliar o diálogo entre docentes e discentes de maneira que o curso possa auxiliar na formação dos
licenciandos. Dessa maneira, faz-se necessária a continuação das reflexões que concernem às propostas apresentadas pelos alunos na
entrevista dialógica (anexo 2 do relatório).
Palavras-Chave: Formação de professore. Ensino. Francês Língua Estrangeira. Licenciatura.
Colaboradores: Membros do GEDLE, disponível em: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/0524323240846821. Alunos do curso de
graduação de Letras-francês da UNB.
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Avaliação do Efeito dos Óleos de Baru e Pequi na Viabilidade de Células Mesenquimais
Carla Larissa Cunha Sottomaior
Unidade Acadêmica: Departamento de Genética e Morfologia
Instituição: UnB
Orientador (a): DANIELA MARA DE OLIVEIRA
Introdução: Células- tronco mesenquimais (CTMs) são células tronco multipotentes não hematopoiéticas que possuem a capacidade de se
diferenciar em linhagens celulares mesodérmicas múltiplas. Graças a sua fácil obtenção e isolamento, células- tronco mesenquimais (CTMs)
são bastante viáveis para serem empregadas em pesquisas regenerativas. Óleos de Pequi e Baru e suas nanoemulsões apresentaram
promissoras atividades antitumorais, em células tumorais de mama cultivadas in vitro. Entretanto, ainda há necessidade de realizar
estudos citotóxicos para verificar seus efeitos em células sadias não imortalizadas. Objetivo: O presente trabalho avaliou os efeitos de
diferentes concentrações dos óleos de Pequi e Baru na viabilidade e função de CTMs humanas obtidas a partir da polpa dental.
Metodologia: CTMs da polpa dental foram incubas em diferentes concentrações de óleos de Pequi e Baru e submetidas a analise de
diferenciação adipogênica e osteogênica, análise de viabilidade celular por ensaio MTT em intervalo de tempo de 24 e 48 horas e análise
morfológica em microscopia ótica.
Resultados: Nos três métodos adotados observou-se que as células mantinham suas características funcionais e morfológicas mesmo
quando cultivadas em meio contendo os óleos em estudo.
Conclusão: As diferentes concentrações dos óleos de pequi e baru que foram estudadas e os intervalos de tempo não interferem na
viabilidade CTM
Palavras-Chave: celulas tronco mesenquimais, citotoxicidade, óleos de pequi e baru
Colaboradores: Daniela Mara de Oliveira
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Pesquisa em Relações Internacionais Interfaces e influências mutuas entre Política Externa e Opinião
Pública no Brasil Survey
Carla Patricia Pequito Soavinski
Unidade Acadêmica: Instituto de Relações Internacionais
Instituição: UnB
Orientador (a): TANIA MARIA PECHIR GOMES MANZUR
Introdução: O objetivo da pesquisa é estabelecer se há alguma relação entre opinião pública e relações internacionais e, se sim, de que
forma essa relação se dá. Isto posto, buscamos compreender a proximidade do público com as questões de política externa, e a
importância que estas assumem para o eleitor ao decidir seu voto. Parte do trabalho seria avaliar possível existência de diferenças entre
aqueles que fazem parte da comunidade acadêmica de Relações Internacionais e os demais, bem como de clivagens de gênero.
Metodologia: Pautada pela leitura de textos sobre temas de opinião pública e gênero no contexto das relações internacionais, a pesquisa
foi realizada por meio de 200 (duzentos) questionários aplicados em Brasília – DF, majoritariamente na Universidade de Brasília, no campus
Darcy Ribeiro. O conteúdo dos questionários tratava de questões pessoais aos candidatos, como suas possibilidades de acesso à
informação e nível educacional, e buscava relacioná-las com questões relativas ao seu interesse por temas de relações internacionais e
com perguntas sobre a eleição presidencial de 2014. Para a apuração dos resultados, os questionários foram divididos em quatro grupos:
1) feminino membro da comunidade acadêmica de RI, 2) feminino geral, 3) masculino membro da comunidade acadêmica de RI, 4)
masculino geral.
Resultados: Independente de diferenças de gênero e como já esperado, foi observado um maior interesse dos acadêmicos de relações
internacionais sobre temas de política internacional. Todos os quatro grupos estudados disseram, em sua grande maioria, considerar
importante conhecer o plano de política externa dos candidatos. Entretanto, em todos eles tal aspecto não demonstrou ser fator
determinante para o voto.
Conclusão: Ainda que a maioria dos entrevistados tenham se definido como razoavelmente ou bastante politizados, e demonstrado
interesse de médio a elevado sobre os temas de política internacional e sua importância para a política brasileira, as questões
internacionais ainda não tem importância crucial na determinação dos votos.
Palavras-Chave: Relações internacionais, opinião pública, política internacional, eleições.
Colaboradores: Entrevistados escolhidos aleatoriamente no Distrito Federal e, prioritariamente, na Universidade de Brasília.
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Análise do tamanho e distribuição de microvesículas liberadas por mioblastos C2C12 durante o processo
de proliferação
Carla Suelen Oliveira Barroso
Unidade Acadêmica: BIOLOGIA CELULAR E GENÉTICA
Instituição: UCB
Orientador (a): Rinaldo Wellerson Pereira
Introdução: O músculo esquelético é um órgão que possui um grande potencial para regeneração, processo que ocorre principalmente
pela ativação de células fusiformes indiferenciadas e mononucleadas em células conhecidas como mioblastos. A linhagem C2C12, subclone
da linhagem murina C2, é um bom modelo de estudo in vitro das etapas de proliferação, diferenciação e pós-diferenciação de mioblastos.
Estudos recentes demonstram que essas células podem liberar microvesículas que atuam como mediadores de processos de comunicação
intercelular, dentro do músculo, e entre ele e os demais tecidos. A classe mais comum são os chamados exossomas de origem
endossomal, que apresentam tamanho aproximado de 50-100 nm, morfologia esférica e camada bilipídica. Têm sido encontrados em
biofluidos, como soro, plasma, saliva, urina, suor, além de meio de cultura suplementado com soro fetal bovino (SFB). O objetivo deste
trabalho é analisar o tamanho e a distribuição de microvesículas (exossomas) liberadas por mioblastos C2C12 durante a etapa de
proliferação, em cultura com meio completo e depletado.
Metodologia: A cultura foi realizada a partir de 2,7 x 106 células, contadas em Câmara de Neubauer. Os mioblastos foram mantidos, em
garrafas de 75 cm2 com 30 mL de meio de proliferação (completo) Eagle modificado por Dulbecco’s (DMEM), enriquecido com 4,5 g/L de
glicose, 2 mM de L-glutamina, e suplementado com 10% de soro fetal bovino (SFB) e 1% de antibiótico com penicilina mais estreptomicina,
sendo incubados em estufa a 37ºC e 5% de CO2. Para se isolar os exossomas, encontrados no sobrenadante, realizou-se previamente a
depleção de exossomas do SFB, por ultracentrifugação seguida de filtração em poro de 0,22 µm. O monitoramento do crescimento celular
foi realizado a cada 24 horas, e quando atingida a confluência de 60%, trocou-se o meio das garrafas de uma das culturas, por meio com
SFB depletado, enquanto as demais, permaneceram com meio completo. Após 48h, realizou-se a coleta dos sobrenadantes, que foram
submetidos a centrifugação diferencial e, finalmente a ultracentrifugação para isolamento das microvesículas. O pellet foi ressuspendido
em 1 mL de PBS 1X . O tamanho e a distribuição das microvesículas purificadas se analisaram pelo equipamento do IZON QNano TM.
Resultados: Os registros fotográficos permitiram verificar que não houve alteração significativa da morfologia celular dos mioblastos no
período de 24h, 48h e 72h, entre a cultura mantida em meio completo e a cultura mantida em meio com SFB depletado. Com relação às
leituras obtidas do QNano, notou-se redução considerável na concentração de microvesículas na amostra de cultura com SFB depletado,
4,00E+10 partículas/mL, enquanto a concentração de microvesículas na amostra de cultura com meio completo foi de 2,60E+11
partículas/mL. O tamanho de 100 nm a 200 nm, encontrado para as microvesículas purificadas, permaneceu constante para as duas
leituras.
Conclusão: O SFB tem sido amplamente utilizado em experimentos in vitro, como suplemento nutricional de meios de cultura celular.
Nesse trabalho, foi mostrado que o SFB contém quantidade significativa de microvesículas, dentre elas os exossomas, dados já
mencionados em outros estudos, tendo em vista que a amostra de cultura com SFB não depletado apresentou maior distribuição de
partículas/mL. O protocolo utilizado de depleção de SFB por ultracentrifugação a 18h, sugerido por estudos recentes, mostrou também a
eficiência do processo na eliminação de até 95% das microvesículas existentes, observada pela menor distribuição de partículas/mL da
amostra de cultura com SFB depletado. Conclui-se que a depleção do SFB permite realizar uma análise mais precisa da real distribuição das
microvesículas, liberadas por mioblastos C2C12 na etapa de proliferação. Além disso, evidenciou-se que o processo não influencia no
tamanho destas, nem compromete a morfologia das células.
Palavras-Chave: mioblastos; microvesículas; exossomas; SFB; cultura celular; proliferação; distribuição; tamanho; QNano.
Colaboradores: Dianny Elizabeth Jimenez Jojoa -. Doutorando no programa de pós-graduação em Ciencias Genomicas e Biotecnologia da
Universidade Catolica de Brasilia
Leidy Johana Noguera Gaviria- Bolsista CNPq
de Desenvolvimento Tecnologico- Industrial da Universidade Catolica de Brasilia
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Colisões transconstitucionais entre a Corte Interamericana de Direitos Humanos e o ordenamento
jurídico brasileiro.
Carlos Alberto Rosal de Ávila
Unidade Acadêmica: Faculdade de Direito
Instituição: UnB
Orientador (a): MARCELO DA COSTA PINTO NEVES
Introdução: Na complexa sociedade moderna, problemas de direitos humanos ou fundamentais tornam-se, cada vez mais, relevantes para
diferentes ordens jurídicas. Se bem que o direito constitucional exsurge com base firmada no Estado, há uma emancipação daquele em
relação a este, a se considerar que outras ordens jurídicas – inclusive não estatais – envolvem-se diretamente na solução de problemas
constitucionais básicos. A partir do aparato teórico do transconstitucionalismo e de teorias que influenciaram o seu desenvolvimento, o
artigo se propôs a fazer uma análise empírica das relações entre a Corte Interamericana de Direitos Humanos (CoIDH), de um lado, e a
ordem jurídica do Brasil, de outro, em torno de problemas jurídico-constitucionais comuns. Deu-se ênfase nos diálogos institucionais da
CoIDH com a ordem jurídica nacional, de modo a oferecer uma observação crítica a abordar a cooperação – ou a falta dela – nas decisões.
Metodologia: A metodologia consistiu em pesquisa bibliográfica em livros e publicações concernentes ao tema e no exame das decisões
prolatadas pela Corte Interamericana em que o Estado Brasileiro foi condenado. A partir delas, extraiu-se uma análise a apontar a
ocorrência, ou não, do transconstitucionalismo, no sentido de um diálogo transconstitucional entre as respectivas ordens. Em não cabendo
falar em diálogo transconstitucional, o artigo buscou enquadrar as referidas decisões nos dois outros modelos aduzidos por Vicky Jackson –
resistência e convergência –, para, dessa forma, indicar em que sentido a falta de diálogo foi prejudicial para a percepção do outro ponto
de vista, a rigor, da outra racionalidade – a bem dizer, a perspectiva do constitucionalismo, uma vez que a Corte trata-se de ordem
internacional e, portanto, adota uma perspectiva internacionalista –, que também permeia a questão.
Resultados: Percebe-se haver certa abertura para o diálogo transconstitucional por parte da Corte, pois, na maioria dos casos em que o
Brasil foi condenado, diversas referências foram feitas a normas nacionais – e não só ao Pacto de S. J. da Costa Rica –, utilizadas como
padrão para condenação do Estado. Em outras colisões – mormente o Caso Gomes Lund vs. Brasil –, o diálogo prejudicou-se porquanto o
Supremo Tribunal havia afirmado uma posição, e, meses depois, a CoIDH determinou exatamente o contrário (revogação da Lei de Anistia),
enquadrando-se no modelo de resistência, tanto na perspectiva internacional quanto na doméstica, pela falta de esforços recíprocos para
uma racionalidade que abarcasse ambas perspectivas. Em suma, analisando-se decisões isoladas, é possível aferir a existência de diálogos.
Entretanto, não há apontar que das colisões surgiu de fato um diálogo que abarcasse ambas as racionalidades na forma de um modelo
universalizável de relação entre a Corte e a ordem nacional.
Conclusão: O artigo buscou dar enfoque na abertura ao diálogo por parte da Corte Interamericana – apenas tangenciando a análise de uma
abertura por parte da ordem jurídica brasileira. Conforme apontado nos resultados, as racionalidades atinentes ainda são incipientes na
busca por um maior diálogo, de modo que se possa apontar de fato um emblemático diálogo transconstitucional. Não obstante, puderamse observar isoladamente certas aberturas para o diálogo em certos casos, mas somente naqueles em cuja fundamentação não se
enfrentavam grandes desavenças em relação às duas perspectivas. Em síntese, o grande desafio é que a Corte e os tribunais domésticos
pugnem-se por um maior diálogo nas questões mais complexas, abandonando posturas provincianas e de forma que o que ocorra de fato
não seja, com perdão pela expressão, um “diálogo de surdos”, atento apenas às conveniências próprias.
Palavras-Chave: transconstitucionalismo, colisões transconstitucionais, Corte Interamericana de Direitos Humanos, Brasil
Colaboradores: Marcelo D. Torelly e Maurício Palma Resende
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Os conceitos e os usos de pesos em medidas em economias do Antigo Regime (Caminho das tropas,
1770-1810)
Carlos Antonio Pereira de Carvalho
Unidade Acadêmica: Departamento de História
Instituição: UnB
Orientador (a): TIAGO LUIS GIL
Introdução: O presente artigo tem como objetivo analisar e compreender a organização e a realização do comércio utilizando-se de duas
rotas mercantis: Cerro Largo - Rio Grande - Rio de Janeiro e Viamão - Curitiba - Sorocaba, entre o final do século XVIII e o inicio do século
XIX, a partir dos usos de pesos e medidas. Essa discussão é mediada por meio de dois paradigmas historiográficos acerca dos usos de pesos
e medidas em uma Economia de Antigo Regime. Discutiremos as idéias de Witold Kula, que em sua obra: “ Las medidas y los hombres”,
afirma que os espaços econômicos integrados devem gerar pesos e medidas unificadas. E as idéias de Fernand Braudel, que em sua obra:
La Méditerranée et Le Monde Méditerranéen a l’epoque de Phillipe II, apresenta argumentos e respaldos históricos que contrariam a
afirmação de Kula. A escolhas destas localidades, nos ajudará bastante para compreender tal discussão, pois, em sua atividade, ela nos
oferecem uma incessante prática de movimentações comerciais como: a
Metodologia: A metodologia usada está relacionada principalmente com pressupostos da Metodologia Social. Quando faço referência a
estes termos, me valho da Micro História, História Serial e Análise Comparativa. Cada uma destas nos ajudaram a fazer uma analise
minuciosa de forma que pudesse desencadear no objetivo geral. Além disso, foi feita a leitura, analise e aplicação de outros dois
importantíssimos autores para esta pesquisa: Kark Polanyi e George Akerlof. Estes - apesarem de serem referenciais teóricos - nos acendeu
um novo tratamento metodológico da pesquisa. Outra metodologia usada foi a analise de três dicionários da Época. Estes, por sua vez,
definiam os conceitos que qualificavam os pesos e as medidas, e nos ajudou a perceber outros pontos que permeiam a nossa pesquisa. Os
dicionários usados foram os de Raphael Bluteau, Luiz Maria da Silva Pinto, Antonio de Moraes Silva.
Resultados: O resultado obtido por meio dessa pesquisa foi a percepção de um problema maior. Essa percepção está ligada diretamente
com o reconhecimento de que há uma questão teórica, que atua sob todo problema, diferentemente contrária ao que se esperava. Ou
seja, o nosso objetivo - entender o comércio a partir do uso de pesos e medidas - resultou em uma questão muito mais ampla que é
entender o motivo e a que fim os agentes daquele contexto histórico realizavam o uso de determinados pesos e determinadas medidas.
Como já mencionado, houve uma leitura de outros dois autores que teorizam essa questão do uso dos pesos e das medidas, que são: Kark
Polanyi e George Akerlof. Em seus trabalhos são discutidos respectivamente a questão da equivalência desses pesos e medidas, e a
questão da assimetria de informações. Ter essas duas novas visões para o nosso trabalho, nos fez expandir ainda mais possíveis respostas e
até novas perguntas.
Conclusão: É notório que para a conclusão deste trabalho, é necessário ainda mais estudos. A descoberta de um outro problema que atua
sob a nossa questão ao mesmo tempo que incidiu uma luz a nossa pesquisa, ela também demandou um tempo ainda maior para se chegar
ao objetivo de entender o comércio entre as duas rotas citadas. O nosso problema se tornou muito mais teórico do que propriamente
empírico. Isso porque, foi preciso retrabalhar conceitos que já estão enraizados na sociedade, como por exemplo, a questão da economia
de mercado (capitalismo). Assumir a região estudada como uma região pré-industrial,- e consequentemente atuante nas práticas da
economia de mercado, como coloca Kula - é colocá-las em um pensamento que não nos cabe outros possíveis paradigmas, como o
exemplo já suscitado das equivalências dos pesos e das medidas. E isso nos faz perder um entendimento mais profundo do nosso
problema. Portanto, o nosso problema foi redescoberto, porém, ele nos levou para um outro objetivo, que
Palavras-Chave: pesos e medidas, economia de antigo regime, América portuguesa
Colaboradores: -
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Lei 9.455/97: As dificuldades de responsabilização dos agentes públicos pelo crime de tortura como tipo
penal comum
Carlos Antunes Guiotti dos Santos; Maria Clara D'Ávila Almeida; Pedro de Morais Dalosto
Unidade Acadêmica: Direito/FAJS
Instituição: UniCEUB
Orientador (a): Carolina Costa Ferreira
Introdução: O Brasil foi um dos últimos países ocidentais a tipificar, em seu ordenamento jurídico, o crime de tortura, apesar de ter
ratificado, ainda na década de 1980, as duas principais convenções internacionais relativas ao combate e à prevenção da tortura, bem
como prever a vedação expressa de sua prática na Constituição Federal de 1988 (art. 5º, III). Na contramão dos instrumentos internacionais
ratificados, a Lei n. 9.455/97 não requer a qualificação do sujeito ativo como agente público para a configuração do crime, considerando tal
condição apenas como causa de aumento de pena (art. 1º, § 4º, I). Diante desse cenário, a pesquisa investiga se a definição do crime de
tortura como tipo penal comum, nos termos da Lei n. 9.455/97, exerce algum impacto na responsabilização dos agentes públicos pela
prática desse crime.
Metodologia: Para a coleta de dados, foram solicitadas informações sobre o número de denúncias e investigações de casos de tortura ou
transgressões disciplinares correlacionadas às Corregedorias de Polícia Civil e Militar do Distrito Federal, bem como à Secretaria de Direitos
Humanos da Presidência da República. As solicitações foram realizadas por meio de ofícios às respectivas instituições e também a partir do
Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-sic) do Governo Federal e do Governo do Distrito Federal. Além disso, foram
realizadas visitas previamente agendadas à Coordenação Geral de Combate à Tortura da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da
República e às Corregedorias de Polícia Civil e Militar do Distrito Federal. Estudos e pesquisas relacionados ao tema, assim como relatórios
produzidos por organizações de defesa de Direitos Humanos e bibliografia especializada também foram utilizados para o embasamento
teórico da pesquisa e correlação com os dados obtidos.
Resultados: Os resultados obtidos estão reunidos em duas etapas. Em um primeiro momento, são trazidos dados levantados a partir de
relatórios de ONGs e consultas ao serviço “Disque 100” da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, os quais permitem
a identificação do perfil das denúncias de tortura no Brasil e no Distrito Federal. Já em um segundo momento, foram compilados dados
sobre as notificações recebidas, investigações e julgamentos do crime de tortura pelos órgãos do sistema de justiça criminal e
corregedorias de Polícia Civil e Militar do Distrito Federal. A correlação entre os dados obtidos nas duas etapas permitiu a construção de
uma análise comparativa entre o número de casos investigados e julgados pelo sistema de justiça criminal e o número de denúncias
recebidas fora deste âmbito.
Conclusão: Após análise comparativa dos dados obtidos nas duas etapas da pesquisa, conclui-se que o número de casos investigados e
julgados pelo sistema de justiça criminal é significativamente inferior ao número de denúncias recebidas fora deste âmbito. Ainda nesse
contexto, verificam-se divergências entre o perfil das denúncias de tortura e os casos em que houve efetiva condenação pela prática do
crime, especialmente quando se constata que, dentre os condenados pelo crime de tortura, os agentes públicos figuram em menor
número. Por fim, a partir dos dados coletados e da bibliografia consultada, são abordados aspectos sobre os efeitos simbólicos de tal
tipificação e o impacto de eventual alteração legislativa que passe a tratar a tortura como crime próprio.
Palavras-Chave: Tortura; Crime Comum; Responsabilização; Agentes Públicos; Distrito Federal.
Colaboradores: Professora Orientadora: Dra. Christine Oliveira Peter da Silva
Aluno bolsista: Bruno Neves do Nascimento
Aluna voluntária: Lorena Pessoa Londe de Oliveira
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O uso do vídeo no resgate de processos fotográficos históricos e alternativos
Carlos Augusto Chagas Estellita Lins
Unidade Acadêmica: Instituto de Artes
Instituição: UnB
Orientador (a): RUTH MOREIRA DE SOUSA REGIANI
Introdução: O projeto Canção das máquinas se propõe a explorar poeticamente a questão do encontro do ser humano com as máquinas
digitais. Usando como principio a manipulação e o arquivamento de arquivos sonoros de voz gerada digitalmente, o projeto pretende gerar
uma produção tanto poética quanto teórica. Assim, um dos objetivos finais do projeto é a criação de um objeto artístico que use estes
arquivos sonoros de maneira que estes simbolizem o encontro entre máquina e ser humano. Os arquivos são organizados em faixas, onde
são complementados com sons coletados de outras origens e músicas programadas digitalmente. O produto final é a reunião destas faixas
no formato de um álbum. Adicionalmente, é apresentado um artigo. Neste, pretende-se realizar uma reflexão que acompanha o objeto
artístico: tomando como princípio o uso da voz eletrônica no processo poético, o artigo tenta definir como se deu a relação com a máquina
digital e busca por modelos teóricos que possam ajudar a elucidá-la.
Metodologia: Os dois produtos gerados pela pesquisa pediram duas metodologias distintas. No caso do álbum, a metodologia foi a
experimentação poética centrada na voz eletrônica, tanto em sua programação – as frases que a voz diz, o idioma – quanto em sua pósprodução – tratamento digital, combinação com outros sons na produção das faixas. As faixas foram construídas pela soma de vozes e sons
encontrados, como readymades sonoros. A reflexão teórica paralela foi realizada a partir de levantamento bibliográfico centrado na
cibercultura e na relação entre arte e máquina – se a primeira serve como ferramenta útil para caracterizar o encontro com a máquina
digital, a segunda já caracteriza a própria natureza do objeto artístico buscado, artístico e maquinal. Buscou-se também incorporar as
questões encontradas na pesquisa teórica no processo criativo do álbum, de maneira que a teoria e a poética estivessem sempre em
dialética – a teoria reflete sobre o objeto, mas também serve para criá-lo.
Resultados: Como resultado do projeto se tem, em primeiro lugar, a criação do álbum Canção das máquinas (2015) como objeto artístico
de minha autoria. Este pode transitar pelo circuito das artes por meio de uma exposição onde ele possa ser ouvido, mas especialmente
pretende-se que ele use seu caráter reprodutível para participar de outros circuitos, como o da música independente – a mídia, objeto
físico, sendo passada de mão em mão. Também se coloca como possibilidade que ele entre no circuito virtual da internet, espaço
reconhecido não apenas pelos agentes do universo da música mas também das artes plásticas, algo assinalado por Fred Forest no texto
Net. Art (2010). A internet, assim, aparece como espaço em comum entre o circuito musical e das artes plásticas, algo ideal para este
projeto, efetivamente uma sound art. O artigo teórico aparece também como resultado do projeto. Pretende-se inscrevê-lo para
publicação em eventos e revistas acadêmicos, de maneira que as suas questões sigam adiante.
Conclusão: Sendo o tema central do projeto o encontro entre a máquina e o ser humano, temos que o objeto artístico criado representa
uma resposta aberta e poética a ele. Nele, a questão não encontra um final, mas apenas um exemplo, uma variação, e mesmo o artigo
teórico está vinculado a essa variação, não podendo responder a pergunta em uma visão que a enxergue totalmente. Evidencia-se, assim, a
abrangência da questão inicial. O artigo apresenta no começo a idéia mais geral de que a relação que se dá com as máquinas na
cibercultura não acontece em uma posição de domínio da técnica, mas em uma espécie de equivalência. A digitalização, na visão
apresentada, traz a implicação de que existe na máquina digital um ponto cego, uma subjetividade que nos escapa. Confiamos nas
máquinas mais do que as entendemos. Acredito que esta noção da máquina como um estranho pode servir tanto para futuras reflexões
teóricas quanto para trabalhos artísticos e poéticos – a máquina como um outro a ser conhecido.
Palavras-Chave: máquina, cibercultura, ciborgue, arte contemporânea, álbum, sound art
Colaboradores: campo de preenchimento não necessário
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Avaliação de modelos de fadiga de alto ciclo em condições de carregamentos biaxiais e triaxiais
Carlos Augusto de Carvalho Alves de Faria
Unidade Acadêmica: Departamento de Engenharia Mecânica
Instituição: UnB
Orientador (a): FÁBIO COMES DE CASTRO
Introdução:
Metodologia:
Resultados:
Conclusão:
Palavras-Chave:
Colaboradores:
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Aliança do Pacifico, azar ou obstáculo da diplomacia brasileira
Carlos Javier Solis Huamán
Unidade Acadêmica: Instituto de Relações Internacionais
Instituição: UnB
Orientador (a): ROBERTO GOULART MENEZES
Introdução: À Aliança do Pacifico tem criado a expectativa de gerar um novo dinamismo nos processos de integração na Região. Este
processo, passou de ser uma simples iniciativa da política comercial, por parte do Peru através do “Arco del Pacifico”, a ser um processo de
integração regional, que busca aprofundar as relações comerciais e econômicas, dos países membros. Este artigo analisa os fatores que
facilitam ou dificultam a inserção do Peru na Aliança do Pacifico e porque este processo de integração na região tornasse atrativo. Por um
lado, pela expectativa de aprofundar as relações econômicas e comerciais e por outro lado, os retos, desafios durante seu processo. Em
primeiro lugar, este artigo descreve o contexto no qual se analisa a origem da Aliança do pacifico. Em seguida, se analisa quais são os
fatores que determinam a participação do Peru na Aliança do Pacifico e por último, interpreto quais seriam os desafios para o Peru e a
Aliança do Pacifico.
Metodologia: A metodologia da presente pesquisa científica se consistiu na aplicação do referencial teórico de Andrés Serbin, Miguel A.
Lopez e Andrés Dockendorff, os quais serviram de referência em relação ao método de análise dos processos de integração e suas
implicações. Nesta análise se examinam fontes primarias e secundarias como discursos e jornais, que tratam a respeito da política externa
peruana e seus interesses, assim como da Aliança do Pacifico. Além disso, também conta com pesquisa bibliográfica, utilizando artigos
científicos, dissertações e livros.
Resultados: O resultado obtido da seguinte pesquisa, confirma que existe uma expectativa em relação aos avances logrados pela Aliança
do Pacifico, a qual é uma determinante tanto na elaboração da política externa peruana quanto na formulação de sua estratégia comercial
e de desenvolvimento.Por um lado, nas últimas décadas a política externa peruana, reafirmam o interesse pela agrupação em blocos
econômicos como a Aliança do Pacifico, que ajudem a enfrentar os desafios da globalização. Por outro lado, o número de Estados
observadores reflete que existe um interesse na Aliança do Pacifico, e cabe ao Peru acompanhar seu desenvolvimento.
Conclusão: Sem dúvida, existe uma grã expectativa pelos avances da Aliança do Pacifico, o qual torna se prioridade na agenda econômica e
política dos estados membros. Esta importância, tem gerado diferentes questionamentos em relação a dinâmica dos processos de
integração em América Latina. Sem embargo, acredito que esta expectativa seja impulsada pela novidade do processo e não por falta de
alternativas. Já que assim como o Peru, os demais membros da Aliança do Pacifico, possuem diversos tratados de livre comercio e diversos
acordos internacionais, os quais dificultariam ao longo prazo a integração.
Palavras-Chave: Aliança do Pacifico, Peru, Integração Regional, Política Externa, Comercio, Economia.
Colaboradores: não há
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Efeitos do fogo sobre a demografia de populações do lagarto Tropidurus itambere (Rodrigues, 1987)
(Squamata, Tropiduridae) em uma área de Cerrado no Brasil Central
Carlos José da Silva Morais
Unidade Acadêmica: Departamento de Zoologia
Instituição: UnB
Orientador (a): GUARINO RINALDI COLLI
Introdução: Com a observação de padrões como o desenvolvimento, a reprodução e a mortalidade dos organismos, é possível explicar
como eles estão adaptados ao ambiente que vivem. Conhecendo a história de vida de uma espécie, pode-se ter uma melhor idéia de como
a população pode responder à perda ou à fragmentação do hábitat onde ela ocorre. O fogo é um agente que ocorre no bioma Cerrado de
forma natural ou antrópica, que muda as características estruturais da vegetação, os quais podem influenciar na diversidade de lagartos. A
herpetofauna do Cerrado mostra ser bem adaptada às queimadas, com poucas mortes de lagartos, onde buracos e cupinzeiros são usados
como abrigo para fugir do calor e do fogo. Com isso, este estudo investigou a dinâmica populacional da espécie Tropidurus itambere sob
diferentes regimes de queima, para saber qual época do ano ocorre o recrutamento de jovens na população, a época da reprodução, a
variação da razão sexual entre jovens e adultos ao longo do ano.
Metodologia: O estudo foi realizado na “Reserva Ecológica do Roncador – RECOR” (15°56’41” S e 47°53’07” W), localizada em Brasília,
Distrito Federal. Armadilhas foram instaladas em cinco parcelas que foram diferenciadas pela época da queimada (controle, precoce,
modal e tardia) e pelas diferentes frequências (bienal, quadrienal e controle). De novembro de 2005 até dezembro de 2014, foi feito o
monitoramento das populações de Tropidurus itambere. Os indivíduos foram coletados através de armadilhas de interceptação e queda
que foram abertas e revisadas diariamente durante uma semana por mês. Os indivíduos foram medidos e marcados individualmente e
definitivamente por corte combinado de falanges. Para avaliar as taxas de captura e recaptura ao longo dos anos e das estações de seca e
de chuva, gráficos foram gerados a partir do programa R, como o uso do pacote ggplot2.
Resultados: No período entre novembro de 2005 a dezembro de 2014, foram capturados nas cinco parcelas monitoradas 1083 indivíduos
de Tropidurus itambere. No total, foram feitas 1607 capturas e recapturas onde a taxa média de capturas foi de 0,31 ao longo do período
de monitoramento, o teste exato de Fisher indicou que não há uma diferença significativa na razão sexual entre as parcelas (p=0.7961). Foi
observado uma sazonalidade no recrutamento de indivíduos, que ocorreu entre os meses de janeiro e abril. A espécie tem um ciclo de vida
de dois ou três anos e os jovens atingem a maturidade sexual precocemente, onde ocorre uma sobreposição de gerações. As populações
tiveram respostas variadas aos regimes de queima, os regimes de frequências menores tiveram as menores taxas de capturas, já nos
regimes de frequências maiores, houveram as maiores taxas de captura e recaptura.
Conclusão: A espécie apresentou um ciclo de vida em que os recém-nascidos começam a aparecer ao final da estação chuvosa, crescendo
e obtendo a maturidade sexual no mesmo ano, isso mostra que o ciclo reprodutivo da espécie está ligada as condições ambientais que
ocorrem no Cerrado. As parcelas de regimes de queimas de frequência altas possuem vegetações mais abertas, e mostraram ter as taxas
mais altas de captura e recaptura, onde cada ciclo reprodutivo, mais jovens são recrutados para a população, já nos regimes de frequência
baixa de queimadas, a vegetação é mais fechada, e mostrou ter as menores taxas de captura e recaptura, o que pode ser resultado de uma
baixa taxa de recrutamento a cada ciclo reprodutivo. A espécie é conhecida por ocupar áreas rochosas e abertas, e essas parcelas com a
vegetação mais fechada podem ser desfavoráveis à espécie.
Palavras-Chave: História de vida, Cerrado, lagarto, dinâmica populacional, longo prazo, captura – recaptura
Colaboradores: Davi Lima Pantoja, Heitor Campos de Sousa, Helga Correa Wiedehecker
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Identificação da Inércia em Sistema de Transmissão Torcional Eólico/Hidrocinético
Carlos Lima Santoro
Unidade Acadêmica: Departamento de Engenharia Mecânica
Instituição: UnB
Orientador (a): MARCUS VINICIUS GIRÃO DE MORAIS
Introdução: A busca por meios de produção de energia que sejam independentes do petróleo, por motivos econômicos e ambientais, tem
fomentado o estudo e a implementação de tecnologias eólicas e hidrocinéticas. Ambas fontes limpas e renováveis de energia, que
transformam a energia cinética de um escoamento fluido em energia cinética de rotação para a geração de energia elétrica através de
turbinas. Tais turbinas possuem um conjunto eletromecânico (rotor, pás, caixa de transmissão e gerador). A fim de conhecer seu
comportamento dinâmico, necessita-se de estudo detalhado para aumentar a eficiência de geração. Para tanto, é fundamental o
conhecimento da inércia e dos torques dissipativos dos componentes girantes da turbina.
Metodologia: Na análise dinâmica de componentes sólidos é essencial conhecer o momento de inércia. Para geometrias simples, esta
propriedade pode ser calculada, mas para geometrias complexas é necessário medir a inércia experimentalmente (du Bois, Lieven &
Adhikari, 2009). Técnicas experimentais simples são possíveis para determinar os parâmetros de inércia de cada componente: método
bifilar, método trifilar. Estas técnicas determinam as características de inércia de giração de peças complexas com uma boa precisão (Silva,
2013). A metodologia consiste na concepção adequada dos pêndulos torcionais, estabelecer procedimentos de medição do período, de
calibração e de estimativa de erro (Ringegni, Actis & Patanella, 2001). Em primeiro lugar é necessário realizar ensaios com corpos de
geometria simples, os quais os momentos de inércia podem ser determinados analiticamente. Busca-se a melhor maneira de realizar as
medições. Para tanto, a análise das equações de movimento e a realização de experimentos
Resultados: Realizaram-se ensaios com uma barra de seção retangular no pêndulo bifilar. Sua inércia experimental foi comparando com a
solução analítica. Questionamentos surgiram sobre a construção do modelo dinâmico, ou seja, sobre diferenças na determinação do
comprimento efetivo L do pendulo bifilar. Estes questionamentos dirigiram a atenção para as incertezas experimentais. A fim de diminuir
as incertezas experimentais, foram feitos ensaios adicionais com o pêndulo modificado. Este novo aparato experimental buscava alterar o
centro de gravidade do pendulo sem modificar seu momento de inércia. Gráficos de momento de inércia em função da posição do centro
de gravidade do pêndulo foram construídos. Estes resultados apresentaram concordância entre as medições experimentais e o modelo
dinâmico bifilar. Outros ensaios foram realizados no pendulo bifilar e no pendulo trifilar por meio de vídeos e o programa de tratamento de
imagem CVMob. Estes resultados mostraram-se mais acurados. E os resultados c
Conclusão: O momento de inércia da barra de geometria simples foi determinada experimentalmente com boa precisão. O pêndulo bifilar
mostrou-se mais acurado. Enquanto o trifilar é mais preciso e mais fácil de operar, constituindo assim, um bom subsídio para outros
trabalhos do Grupo de Dinâmica de Sistemas (UnB-FT/EnM/GDS). O software de análise de imagens (CVMob) foi considerado uma
ferramenta precisa para realizar as medições dos períodos em oscilações de baixa frequência.
Palavras-Chave: Momento de inércia, ensaio experimental, pêndulo trifilar, pendulo bifilar.
Colaboradores: Técnico Filipe Andris (UnB-FT/EnM/GDS/LMD).
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ESTUDO DO COMPORTAMENTO MECÂNICO DE TIJOLOS DE SOLO COM CIMENTO CONVENCIONAL E OS
DE TERRA CRUA ESTABILIZADOS COM CIMENTO "VERDE" E FIBRA DE SISAL
Carolina Aquino Amador
Unidade Acadêmica: Engenharia Civil
Instituição: UniCEUB
Orientador (a): Maruska Tatiana N. da Silva
Introdução: Esta pesquisa científica tem na sua metodologia estudar o comportamento mecânico de tijolos de solo com cimento
convencional e os de terra crua estabilizados com cimento “verde” e fibra de sisal. Isto pode resultar na redução de custos para o
construtor além de uma maior resistência para a construção.
Este procedimento envolve uma questão sustentável, pois a utilização de recursos não renováveis é pouco assim como o uso do cimento
em sua confecção.

Metodologia: Para a realização dos experimentos foi escolhido e utilizado o solo da região Asa Norte, mais precisamente SQN 508, Brasília
– DF. Deu-se início aos ensaios feitos em laboratório como: caracterização do solo (granulometria, limite de liquidez e plasticidade),
seguidos pela confecção dos tijolos solo-cimento convencionais, solo-cimento verde e solo-cimento verde com adição de fibra de sisal em
prensa manual.
Após os procedimentos citados, todos os tijolos foram submetidos à analise dimensional (comprimento, largura, altura, diâmetros e peso)
e à resistência à compressão, segundo as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
Resultados: Os tijolos solo-cimento convencionais foram confeccionados nos traços 1:10, 1:8, 1:6 e os tijolos solo-cimento “verde” e os de
fibra de sisal nos traços 1:8 e 1:6. Analisando os resultados dos três traços foi decidido desconsiderar o traço 1:10 por não ter sido rompido
conforme a norma ABNT NBR 10834. Os resultados a seguir referentes as resistências médias à compressão foram obtidas respectivamente
com 21 e 28 dias de cura. No tijolo solo-cimento convencional sua resistência média no traço 1:8 foi de 67,26 kN e de 69,46 kN; no traço
1:6 sua média foi de 92,72 kN e 96,78 kN. No tijolo solo-cimento verde sua média no traço 1:8 foi de 80,59 kN e 64,01 kN; no traço 1:6 sua
média foi de 66,97 kN e 66,43 kN. Na confecção dos tijolos solo-cimento verde e fibra de sisal foram utilizados três diferentes
comprimentos da fibra: 5mm, 10mm e 20mm. No traço 1:8 (5mm) a média foi de 67,12 kN e 63,8 kN; no traço 1:8 (10mm) a média foi de
46,69 kN e 52,89; no traço 1:8 (20mm) a média foi de 58,82 kN e 58,06 kN. No traço 1:6 (5mm) a média foi de 75,08 kN e 56,59 kN; no
traço 1:6 (10mm) a média foi de 45,40 kN e 39,16 no traço 1:6 (20mm) a média foi de 42,99 kN e 40,74 kN.
Conclusão: Em conclusão após análise dos resultados encontrados pode-se afirmar que o uso do cimento “verde” (CP-III) aumentou a
resistência dos tijolos e que com a adição da fibra de sisal aumentou apenas no volume da mistura, em comparação aos tijolos solocimento convencional.
Palavras-Chave: Solo-cimento; tijolo; fibra de sisal; cimento "verde"; sustentabilidade.
Colaboradores: Régis , Tiago, Vanilson.
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Avaliação funcional de indivíduos com Esclerose Múltipla
Carolina Barbosa Neres
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade da Ceilândia
Instituição: UnB
Orientador (a): CLARISSA CARDOSO DOS SANTOS COUTO PAZ
Introdução: Indivíduos com Esclerose Múltipla (EM) apresentam diferentes tipos de comprometimentos relacionados ao local e gravidade
das lesões no sistema nervoso central, que pode influenciar sobre a sua capacidade funcional, gerando assim restrições em atividades e
limitações na participação destes indivíduos. Entretanto, a maioria dos estudos sobre EM caracterizam esta população em relação à EDSS e
não avaliam os domínios de funcionalidade relacionados à participação social destes indivíduos. Avaliar a participação de indivíduos com
EM e correlacionar com o índice de incapacidade. Além disso, Identificar as principais atividades que estão limitadas em indivíduos com
EM, assim como seu grau de satisfação com o desempenho para realizá-las, e investigar a relação das limitações citadas com o nível de
incapacidade.
Metodologia: Trata-se de um estudo observacional do tipo transversal, em que fizeram parte 15 indivíduos diagnosticados com EM, de
ambos os sexos, com idade entre 24 a 56 anos recrutados na comunidade, associações e hospitais do Distrito Federal. O grau de
desempenho nas atividades e satisfação na realização das mesmas foi mensurado com uso da Canadian Occupational Performance
Measure (COPM) e o índice de incapacidade foi classificado através da Escala expandida do estado de incapacidade (EDSS). Para a
análise dos dados, foi realizada estatística descritiva.
Resultados: A média de nível de incapacidade entre a amostra analisada nesse artigo foi de 5,33 (variando de 2 a 8,5). Em relação aos
resultados obtidos na COPM, foram citadas como importantes um total de 68 atividades. As mais citadas se incluem na categoria
“autocuidado” (67%), a segunda mais citada foi a categoria “produtividade” (19%) e a menos citada a categoria “lazer” (14%). Não houve
relação do nível de incapacidade com o desempenho e/ou nível de satisfação dos indivíduos em realizar atividades consideradas
importantes.
Conclusão: A EDSS não deve ser utilizada como único instrumento de avaliação para a identificação de estratégias de tratamento
específicas, uma vez que ela considera somente os aspectos relacionados ao comprometimento de estruturas e funções e como estes
repercutem sobre a locomoção de indivíduos com EM. Entretanto, o entendimento sobre as queixas relacionadas às atividades e
participação - e não somente os sinais e sintomas relacionados à doença - devem direcionar a prática clínica no processo de reabilitação
destes indivíduos, promovendo uma intervenção mais significativa para o dia a dia desses indivíduos.
Palavras-Chave: Esclerose múltipla, funcionalidade, COPM, EDSS.
Colaboradores: Leilane Maria Quaresma da Silva, Gerciany Cavalcante, Janaína Neves, Sarah Sousa e Lorena Dias.
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Ditadura e imprensa: influência dos jornais na formação da memória coletiva brasileira recente
Carolina Cabral Alves de Rezende
Unidade Acadêmica: Departamento de História
Instituição: UnB
Orientador (a): ARTHUR OLIVEIRA ALFAIX ASSIS
Introdução: A Comissão Nacional da Verdade (CNV) no Brasil tem uma característica que chama a atenção quando comparada a outras
comissões de verdade da América Latina: o distanciamento temporal entre o fim legal da ditadura e sua instalação. Desse modo, analiso
neste trabalho a CNV como uma política de memória demandada por uma parcela da sociedade civil, calcada no dissenso da sociedade
brasileira quanto à sua instalação. Isso revela a percepção temporal que traduz experiências históricas quanto às violações de direitos
humanos ocorridas no Brasil durante o regime militar: há um passado que não passa e, portanto, assombra o presente. A persistência
desse passado resultou na constância do embate entre o silenciamento e a memória e a CNV, como um dos mecanismos de justiça de
transição, é uma forma de fazer com que esse passado passe.
Metodologia: Minhas principais fontes são provenientes de jornais brasileiros que expressam opiniões relativas à instalação da CNV. Assim,
analiso as formas com as quais essas pessoas lidam com o legado de violações de direitos humanos ocorridas na ditadura. Também utilizei
a sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos do caso “Gomes Lund e outros” para traçar a persistência de uma parcela da
sociedade civil, ligada a familiares de vítimas e a vítimas da ditadura, para que o Estado brasileiro esclarecesse os crimes ocorridos durante
o período. Por fim, me vali da literatura teórica da história ligada à memória e ao tempo, principalmente aquelas dentro do debate de
justiça de transição e impactos da relação com o passado pós Segunda Guerra Mundial. Desse modo, busquei pensar a teoria associada à
realidade brasileira da CNV ligada a um contexto internacional no qual a busca pela memória dos crimes passados ganha um espaço
significativo nas demandas das sociedades.
Resultados: A análise da CNV revela que houve conflitos de opinião durante a instalação da comissão como também relações diferentes
desses diversos grupos com o passado. É claro que no Brasil a transição do regime militar para o democrático se deu de forma pactual, o
que dificultou a adoção de mecanismos de justiça de transição, como a memória e verdade. Isso é sintoma de uma sociedade que não
partilha majoritariamente a mesma opinião quanto ao legado da ditadura. Percebe-se que a adoção de políticas de memória, em foco a
CNV, é fruto de embate. Lideraram a busca pelo esclarecimento dos crimes da ditadura vítimas e familiares de vítimas do regime com o
respaldo de organizações de direitos humanos e endossados pela sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Portanto, o
passado da ditadura permanece presente tanto pela requisição dessa parcela da sociedade pelo esclarecimento como pela presença de
diversas opiniões sobre o assunto em pautas políticas e em jornais de grande circulação.
Conclusão: A CNV foi instalada trinta anos após a posse do primeiro presidente civil após o regime e após a promulgação da Constituição
de 1988. Portanto, mesmo que o Brasil voltasse a ser regido sob um Estado de Direito, a persistência de reivindicações pelo esclarecimento
das graves violações ocorridas durante a ditadura revela que existe a sensação de que a democracia ainda não foi consolidada. Por
conseguinte, a ditadura militar é um passado que ainda assombra o presente, pois não está afastado ou ausente. Desse modo, a política de
memória sobre essas violações fazem com que esse passado, enfim, passe. Por outro lado, ainda há aqueles que sentem esse passado de
forma irrevogável: o que aconteceu é irreversível, mas permanece substancialmente presente em forma de justiça às vítimas e vigília para
o futuro, para que nunca mais aconteça novamente.
Palavras-Chave: Políticas de memória, Comissão Nacional da Verdade, justiça de transição, teoria da história
Colaboradores: Prof. Dr. José Otávio Nogueira Guimarães (HIS-UnB)
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Frequência das ordens OVS, SVO e SOV no português étnico tapirapé
Carolina Caldeira Dib de Sousa e Silva
Unidade Acadêmica: Instituto de Letras
Instituição: UnB
Orientador (a): WALKÍRIA NEIVA PRAÇA
Introdução: A seguinte pesquisa teve por objetivo analisar e verificar a ocorrência das ordens sintáticas OVS, SVO e SOV nas línguas
tapirapé e na variante do português étnico tapirapé, contrastando também com o português. A língua tapirapé é falada por
aproximadamente 950 pessoas que vivem atualmente em duas áreas indígenas no nordeste do estado do Mato Grosso. Segundo Praça
(2007), este povo foi quase dizimado no final da década de quarenta. Primeiro, em consequência de doenças infecto-contagiosas
adquiridas pelo contato com os não-índios, e, em segundo, pelo ataque do grupo rival, Kayapó Metuktire, no qual a população tapirapé foi
reduzida drasticamente, restando aproximadamente 59 pessoas em 1947. Com a ajuda das irmãzinhas de Jesus, eles conseguiram se
recuperar e lutam para preservar seu povo, sua cultura e sua língua. Contudo, convivem compulsoriamente com a sociedade não-indígena
e são em sua maioria bilíngues. Falam o português como segunda língua.
Metodologia: Na fase inicial da investigação, houve leituras de textos e monografias exclusivamente voltados para a língua, a história e os
costumes do povo tapirapé. No desenvolvimento do trabalho, foram aprofundados estudos em relação às estruturas oracionais da língua
portuguesa em algumas gramáticas, a fim de fazer, depois, uma comparação com as estruturas oracionais da língua tapirapé.
Resultados: Por meio de textos escritos em português por estudantes do ensino fundamental da Escola Indígena Tapi’itãwa, procedeu-se a
análise dos dados.
Conclusão: Concluí que, no uso do português, os falantes da língua tapirapé levam consigo características de sua língua materna e a
utilizam na segunda língua. Assim sendo, encontra-se diversos tipos de ordens sintáticas no Português falado na comunidade, como o uso
da ordem OVS na língua falada do português-tapirapé.
Palavras-Chave: língua tapirapé, português, ordem sintática
Colaboradores: Walkiria Neiva praça
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Mutagênese de Penicillium funiculosum para aumento da produção de celulases
Carolina de Souza Baptistello
Unidade Acadêmica: Departamento de Biologia Celular
Instituição: UnB
Orientador (a): FERNANDO ARARIPE GONCALVES TORRES
Introdução: A celulose é o polímero mais abundante na biomassa vegetal. É um homopolissacarídeo formado por unidade de D-glicose
unidas por ligações do tipo ß-1,4. Os microrganismos capazes de hidrolisar a celulose utilizam enzimas denominadas celulases, sendo que o
produto final é glicose. A hidrólise é feita de forma sinérgica, por três grupos celulases: endoglucanase, celobiohidrolase e ß-glicosidase. Os
fungos filamentosos são os principais produtores de celulases, dentre eles destacam-se representantes dos gêneros Trichoderma sp.,
Penicillium sp., Aspergillus sp., Humicola sp.. Atualmente, as celulases têm grande importância industrial, pois são usadas em diversos
processos biotecnológicos como na indústria de polpa e papel, alimentícia, têxtil e de energia. Nesse trabalho, o fungo Penicillium
funículosum foi submetido a mutagênese para a obtenção de cepas hiperprodutoras de celulases.
Metodologia: Para mutagênese uma suspensão de 108 esporos de Penicillium funiculosum diluída em salina foi incubada com 10 mg de
(etil- metano-sulfonato, EMS) seguindo-se incubação por três horas a 28ºC e agitação de 200 rpm. Após esse período os esporos foram
transferidos para placas contendo Avicel (100 µl por placa) e exposta por 3 minutos à luz ultravioleta. As placas foram incubadas no escuro
por 3 dias e as colônias obtidas foram transferidas para placas contendo solenina para se observar e selecionar os clones que produzissem
os maiores halos de hidrólise. Esse clones foram então cultivados em meio líquido contendo Avicel a 28ºC e 200 rpm para induzir a
expressão e secreção das enzimas. O sobrenadante foi usado nos testes de atividade enzimática FPase, CMCase e ß-glicosidase, assim
como para os géis de proteína e zimograma que tinham por objetivo identificar as celulases para posterior purificação.
Resultados: Após o processo de mutagênese, seleção e indução em Avicel, sete clones mutantes (M0/0, M1/1, M2/1, M3/1, M1/2, M2/2 e
M3/2) apresentaram atividade superior ao clone selvagem, sendo M0/0 o mais promissor. Esse clone apresentou incremento
estatisticamente significativo (p <0,05) na atividade FPase em relação ao selvagem a partir de 144 horas e foi observada a maior diferença
(aproximadamente 25%) entre ente o selvagem (0,291667 UI/ml) e o M0/0(0,390667 UI/ml) em 168 horas.
Conclusão: Neste trabalho obtivemos uma cepa mutante de Penicillium funiculosum com alta expressão de celulases utilizando mutações
randômicas com EMS, um agente alquilante, e luz ultravioleta, um mutâgeno físico, que induz a formação de dímeros de pirimidina. A
literatura mostra inúmeros trabalhos que utilizam essa metodologia para obter compostos de interesse industrial, comercial e cientifico,
tais como penicilina pectinase, melanina e celulases. No presente projeto, essa técnica se mostrou igualmente eficiente. A cepa resultante
deverá ser caracterizada bioquimicamente para se identificar as celulases que tiveram atividade aumentada e o pool enzimático poderá ser
utilizado em ensaios de hidrólise direta da biomassa.
Palavras-Chave: celulase, etanol, Penicillium funiculosum, mutagênese, EMS, ultravioleta
Colaboradores: Marciano Régis Rubini, Ana Guilhema Gomez Duran
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Liderança e efetividade de equipes
Carolina Ferreira Cortes Novaes
Unidade Acadêmica: Departamento de Psicologia Social e do Trabalho
Instituição: UnB
Orientador (a): KATIA ELIZABETH PUENTE PALACIOS
Introdução: As pesquisas científicas estão cada vez mais focadas no cenário organizacional a partir da constante demanda por novas
formas de trabalho no cenário mundial. Dessa forma, as equipes de trabalho têm se tornado uma alternativa para aumentar a produção e
buscam-se alternativas para melhorar a efetividade delas. Os gestores atribuem cada vez mais responsabilidade nos diferentes tipos de
lideranças afim de aumentar a efetividade das equipes. Alguns resultados organizacionais são aspectos diferenciados em funcionários, não
necessariamente membros de equipes, que seguem uma liderança transformacional. Desse modo, o objetivo do estudo é mensurar o
poder preditivo da liderança transformacional em relação à efetividade de equipes de trabalho.
Metodologia: Foi realizada uma coleta de dados com questionário impresso no ambiente de trabalho de 114 membros de diferente
equipes do Programa Saúde da Família. Os questionários continham uma escala sobre liderança, com 2 fatores divididos em liderança
transformacional e transacional, composta por 22 itens, uma escala de satisfação com 5 itens e uma escala de desempenho autoavaliado,
capturado mediante 9 itens.
Resultados: Os valores para a autoavaliação de desempenho foram baixos (2,59, DP=1,33) se comparados com os de avaliação de
satisfação (4,28, DP=0,74). A testagem do modelo preditivo revelou que apenas a liderança transformacional tem um poder preditivo
independente sobre a satisfação. (ß = 0,59, p<0,01). Quanto a autoavaliação de desempenho, o estilo de liderança pode predizer
resultados da autoavaliação de desempenho, embora em baixa magnitude (8,9%), porém essa relação é negativa (ß= - 0,24, p>0,01). Isso
significa que na presença de líderes transformacionais, piores resultados de desempenho são percebidos pelos membros das equipes. O
conjuntos de achados deste estudo indicam que, tanto para a satisfação quanto para o desempenho, a liderança transformacional é o
único estilo que tem o poder de predizer significativamente a efetividade das equipes.
Conclusão: Os resultados encontrados no presente estudo permitem afirmar que apenas a liderança transformacional é preditora da
efetividade de equipes de trabalho. Quanto à efetividade de equipes de trabalho, a liderança transformacional é preditora da satisfação,
assim como já encontrado no estudo de Mohamad (2012) e previsto em estudos de Bass (1985). Quanto ao desempenho autoavaliado,
existe o poder preditivo da liderança transformacional, porém essa relação é negativa, ou seja, quanto mais os membros das equipes
estudadas percebem esse estilo de liderança, menor sua autopercepção de desempenho. Esses valores podem estar associados à falta de
um consenso do que é um bom desempenho em sistemas de saúde (Viacava, Ugá, Porto, Laguardia, & Moreira, 2012) e também à grande
discrepância entre as expectativas quanto ao trabalho e ao suporte oferecido pela organização (Cordes & Dougherty, 1993). Quanto à
liderança transacional, não foi possível estabelecer um poder de predição. É possível que isto ten
Palavras-Chave: Liderança transformacional, liderança transacional, equipes de trabalho.
Colaboradores: Katia Elizabeth Puente-Palacios, Viviane da Mata.
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Gênero e violência entre adolescentes: uma análise sob a perspectiva da Lei Maria da Penha
Carolina Knihs de Camargo
Unidade Acadêmica: Direção do Instituto de Psicologia
Instituição: UnB
Orientador (a): MARIA CLAUDIA SANTOS LOPES DE OLIVEIRA
Introdução: A aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente e do SINASE afetou pouco a situação das adolescentes dentro do sistema
socioeducativo (SSE), que são minoria tanto em número quanto em direitos. Visões institucionais estereotipadas e estigmatizantes,
presentes no SSE, levam à naturalização de papéis de gênero e a desvalorização do feminino, criando barreiras ainda mais severas para o
desenvolvimento subjetivo das adolescentes do que as que afetam os adolescentes. Para a Psicologia Sociocultural, o ser humano é
histórico, constituído ao longo do tempo por meio das relações sociais e condições culturais do entorno. Concebe a relação sujeito-cultura
como bidirecional em que, ao internalizar a cultura, o sujeito poderá ter papel ativo na construção e reconstrução de valores, sistemas de
crenças e modos de pensar. A presente proposta de pesquisa pretende investigar concepções sobre relações afetivas e violência, entre
adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação pos
Metodologia: O encontro de discussão foi realizado dentro da ala feminina de uma unidade de internação em Brasília, DF, em outubro de
2014, como parte de uma oficina sobre gênero e socioeducação. Buscou-se os fundamentos desse encontro nas metodologias
participativas, em que intervir e pesquisar são considerados partes do mesmo processo, e os participantes são convidados à reflexão e à
tomada de consciência, e a contribuir para a transformação do grupo em que estão inseridos. O encontro foi realizado no pátio interno da
Unidade de Internação. O registro se deu na forma de gravação em áudio e produção de notas escritas, já que a gravação em vídeo não foi
autorizada. A condução do encontro foi feita por duas pesquisadoras, sendo uma mestranda e a bolsista PIBIC (relatora) e dele
participaram oito adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação, representadas pelos pseudônimos: Guacira,
Maria da Penha, Judith, Chiquinha, Naomi, Maria Lacerda, Bertha e Simone. Para a análise de dados
Resultados: Os registros em áudio foram transcritos, na íntegra e as informações foram complementadas a partir das notas de campo.
Após a análise qualitativa extensiva dos temas emergentes nas narrativas das adolescentes, chegou-se a três eixos principais de análise das
mesmas: 1. O discurso de proteção à mulher, 2. Circunstâncias de culpabilização feminina, 3. Desempoderamento feminino e barreiras à
interrupção da cadeia de violência. O primeiro eixo refere-se às falas que evidenciam o conhecimento pelas adolescentes dos direitos
legais e sociais da mulher, em geral, na sociedade brasileira. O segundo eixo Express as falas recorrentes pelas quais as características
morais ou mesmo os atributos físicos da mulher são convertidos em razão justificadora para a violência masculina, a partir de experiências
concretas em que as próprias adolescentes foram vítimas ou testemunhas de violência de gênero. Por fim, o terceiro evoca as grandes
dificuldades percebidas pelas mesmas em interromper o circuito de
Conclusão: O amparo legal provido às mulheres desde a promulgação da Lei Maria da Penha fez aumentar o registro das ocorrências de
violência contra a mulher mas, aparentemente, não alterou o cotidiano das relações em que a violência doméstica ocorre e é vista como
algo menor, que a vítima deve relevar. As adolescentes conhecem a lei e tem o entendimento de sua importância, assim como valorizam as
ações de combate à violência de gênero. Entretanto, da perspectiva dos estudos de desenvolvimento humano, a socialização de gênero
feminino é marcada, desde a infância, por desigualdades, contradições e culpa. As narrativas adolescentes analisadas expressam crenças,
preconceitos e simbolismos sobre culpabilização feminina e a desresponsabilização masculina que levam à necessidade de ampliar o
debate sobre violência de gênero entre adolescentes nos diferentes contextos educacionais, como a família, a escola, abrigos e as unidades
SSE, para que esse quadro possa ser alterado.
Palavras-Chave: Adolescência, Socioeducação, Violência de gênero, Lei Maria da Penha.
Colaboradores: Daniela Lemos Coelho de Oliveira Pantoja (Mestre em Processos de Desenvolvimento e Saúde).
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PREVALÊNCIA DE MENINAS IMUNIZADAS CONTRA HPV DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE 2014
EM PLANALTINA/DF
Carolina Macedo Brandão
Unidade Acadêmica: Medicina/Saúde
Instituição: UniCEUB
Orientador (a): Milton Rego de Paula Junior
Introdução: O Papilomavírus Humano é um vírus sexualmente transmissível que, uma vez tendo infectado a célula humana, pode acarretar
em mudanças na estrutura gênica celular, e pode propiciar ao aparecimento de neoplasias como o câncer de colo uterino. Estimativas
mostram que cerca de 20% das pessoas do mundo estejam infectadas pelo HPV. Umas das medidas de prevenção primária é a imunização
contra esse vírus na população feminina, antes do início de sua vida sexual, ou seja, antes do possível contato com esse agente etiológico.
Há dois tipos de vacina contra HPV, a vacina quadrivalente, a qual é específica para os tipos 6, 11, 16 e 18 do HPV, previne as lesões prémalignas e verrugas genitais. A outra vacina é a Bivalente, que é específica para os tipos 16 e 18 de HPV, e previne somente contra as
lesões pré-malignas. O Governo Brasileiro tem a meta de vacinar 80% da população alvo (4,16 milhões de meninas), que abarca garotas
entre 11 e 13 anos no ano de 2014. No DF a faixa etária é de 9 a 13 anos, e o método não é o estendido.
Metodologia: O presente trabalho foi realizada na Escola Classe 15 de Planaltina/DF que está vinculada ao Centro de Saúde nº4. A
população estudada corresponde as meninas enquadradas na faixa etária de 9 a 13 anos que estudavam nessa escola durante a
Campanha, dentre essas meninas foram selecionada as crianças que não tomaram todas as doses da vacina. Após a seleção, foi feita uma
entrevista na qual foi aplicado um questionário para averiguar os principais motivos para a não adesão a Campanha. O Projeto foi
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – CEP – SES/DF, possuindo o CAAE:
41409914.7.0000.5553, sendo o parecer consubstanciado de aprovação nº 960.694. Os dados foram tabulados usando tabelas do Excel e
foram realizados cálculos de prevalência para determinar os indicadores populacionais referentes à adesão e a não adesão à Campanha de
Vacinação de 2014 contra HPV.
Resultados: Do total de 183 meninas na faixa etária de 9 a 13 anos, na Escola Classe 15 de Planaltina - DF, 55,20% tomaram as 3 doses da
vacina contra HPV, 10,92% tomaram 2 doses, 11,48% tomaram 1 dose e 22,40% não tomaram nenhuma dose. Dentre as 82 crianças que
não tomaram alguma dose da vacina, somente 36 continuaram na Escola Classe 15 no ano de 2015. Nesse universo, apenas 30,5%
compareceram nos dias designados à realização das entrevistas com os responsáveis. Averiguou-se na entrevista, que 72,73% dos
responsáveis declararam não terem recebido instrução sobre a Campanha de Vacinação contra HPV. Em relação ao conhecimento acerca
do HPV, 54,55% dos responsáveis afirmaram que não sabia em que se consistia o vírus. Dentre os entrevistados, 27,27% estudaram da 1ª à
4ª série; 36,36% estudaram da 5ª à 8ª série; 27,27% estudaram até o ensino médio e 0,90% não estudou.
Conclusão: Foi concluído que grande parte das meninas, que não receberam todas as doeses da vacina contra o HPV, estavam
desinformadas sobre a data de vacinação, bem como os próprios responáveis não estavam devidamente informados a respeito das datas, e
da importância para tal procedimento. De acordo com a meta do governo brasileiro, o objetivo foi de vacinar 80% das crianças e pelos
resultados obtidos, a vacinação ficou abaixo da meta na escola avaliada.
Palavras-Chave: Campanha de Vacinação; HPV; Vacina
Colaboradores: Dra. Roose Diane Padilha Dos Santos - Médica do Centro de Saúde nº 04 de Planaltina/DF.
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Expressão da região P1 da proteína VP1 de Sapovírus com finalidade de produção de anticorpos para
uso diagnóstico.
Carolina Rodrigues Chanes
Unidade Acadêmica: Ciências da Vida - Biomedicina.
Instituição: UCB
Orientador (a): Paula Andréia Silva
Introdução: Os vírus são importantes agentes causadores de gastroenterites principalmente em crianças menores de cinco anos podendo
levar ao óbito das mesmas por diarreias severas, que elevam a morbimortalidade da doença em sua maioria nos países em
desenvolvimento. O Sapovirus é da família Caliciviridae, responsável pela segunda maior causa de gastroenterite viral no mundo. É um
vírus icosaédrico, não envelopado, de RNA senso positivo e fita simples, com transmissão fecal oral sendo encontrado em água e comida
contaminada, causa surtos em creches, escolas, asilos e clínicas de saúde, acometendo principalmente crianças, adolescentes, idosos e
pessoas imunocomprometidas.
Metodologia: Devido o material genético codificante da proteína P1 se encontrar separado no genoma viral três PCRs foram realizadas
para obtenção do fragmento de cDNA que dará origem a proteína P1. Tais reações foram realizadas com a enzima longAmp Taq DNA
polimerase (New England BioLabs). Este fragmento (P1) foi clonado em um plasmídeo pENTR 2b e transformado em bactérias DH5alfa para
estoque. Uma subclonagem foi realizada com LR clonase (Invitrogen) transferindo o fragmento P1 para um plasmídeo de expressão, pDEST
17, que foi transformado em bactérias BL21 AI. Após analise por sequenciamento dos plasmídeos a indução da expressão da bactéria foi
iniciada utilizando L-arabinose a 0,2%do meio de cultura. Depois a amostra foi preparada e corrida em eletroforese de gel de poliacrilamida
e as bandas vistas no gel foram confirmadas através do western blot.
Resultados: O produto da reação de PCR mostrou a amplificação de uma banda de 600bp, que corresponde ao tamanho esperado para a
proteína P1, o vetor também confirmado (após digerido) mostrando banda e 2700bp. A quantificação do vetor no Kit Quibit (Invitrogen) foi
de 8,9 ?l/ml e do inserto foi 41,8 ?l/ml. Foi utilizado 5?l do vetor e 0,8 ?l do inserto para a reação de ligação. A clonagem foi confirmada
através do crescimento das colônias em meio com canamicina e do sequenciamento automático do plasmídeo, a partir deste resultado foi
realizada a subclonagem em vetor de expressão (pDEST 17) onde ouve crescimento de colônias em meio com ampicilina, estas foram
sequenciadas e mostraram a presença do produto pDEST - P1. Foi realizada a indução da expressão e coletadas alíquotas de 2, 4 (pellets e
sobrenadantes), essas alíquotas foram preparadas, submetidas a corrida em gel para proteínas que mostrou bandas de 20 kD no pellet de
5 clones, o western blot realizado mostrou bandas na altura de 20 kD.
Conclusão: Gastroenterites virais são a grande causa das doenças diarreicas, por isso merecem uma atenção especial quanto ao
diagnóstico e epidemiologia. O sapovírus como razão de preocupação, por acometer principalmente crianças, também necessita de
estudos epidemiológicos mais precisos, principalmente em países em desenvolvimento como o Brasil, sendo necessária uma técnica
confiável, simples e com custo razoável para se alcançar taxas de prevalência e incidência mais exatas.
Palavras-Chave: Sapovirus, ELISA, gastroenterites e diagnóstico.
Colaboradores: Paula Andréia Silva (UCB); Lidia Maria Pinto (UCB); Tatsuya Nagata (UnB)
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Classificação Clínico-Patológica de Tumores Somatotróficos baseada em Indicadores de Proliferação
Tissular
Carolina Saldanha Neves Horta Lima
Unidade Acadêmica: Faculdade de Medicina
Instituição: UnB
Orientador (a): LUCIANA ANSANELI NAVES
Introdução: A acromegalia é uma doença caracterizada pela hipersecreção do hormônio do crescimento (GH). Ela não tem uma preferência
por sexo e acomete indivíduos normalmente entre a trigésima e quadragésima década de vida. Dentre as causas dessa hipersecreção de
GH, a mais comum (98%) é a presença de tumor hipofisário, de células somatotróficas, que secreta tal hormônio em excesso. Nos tecidos e
no fígado, o GH circulante estimula a produção de IGF-1 que é responsável pelas alterações clínicas (fásceis acromegálica e aumento de
partes moles) e metabólicas (resistência à insulina e alterações cardiovasculares) da doença. Alguns estudos mostram uma relação entre
proliferação e invasão tumoral com prognóstico da doença. Foi criada, recentemente, uma nova classificação de tumores hipofisários
baseada em tais critérios, de forma que pudesse-se ter uma perspectiva de prognóstico no momento do diagnóstico. Não existem,
entretanto, pesquisas, no Brasil, que avaliem a relação de tal classificação com o
Metodologia: Trata-se de um estudo do tipo prospectivo de caso controle que foi realizado no ambulatório de neuroendocrinologia do
Hospital Universitário de Brasília. Os pacientes portadores de acromegalia em acompanhamento médico regular no Hospital Universitário
de Brasília foram recrutados e selecionados a partir de cadastro de atendimento no serviço de Endocrinologia. Os critérios de inclusão
incluíram idade maior que 18 anos e assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. Os pacientes que não preencheram os
critérios de inclusão foram excluídos. Os dados foram coletados a partir de revisão de prontuários, revisão de lâminas para verificação de
presença de fatores de proliferação e revisão de laudo imunohistoquímico para análise de marcação de GH, prolactina, Ki-67, p53 e c-Erb.
Também foram avaliadas as características radiológicas de invasão tumoral. Os dados foram tabulados no programa Excel e a análise foi
realizada através do método ANOVA.
Resultados: Foram incluidos na pesquisa 29 pacientes acromegálicos que realizaram cirurgia de hipófise entre 1984 e 2012. Dentre esses
pacientes, 11 (37,93%) eram homens e 18 eram mulheres (62,07%). A idade ao diagnóstico variou entre 17 e 62 anos, com uma média de
38,04 anos. Em relação à classificação, 11 pacientes (45,83%) foram classificados como 1a, 3 foram classificados como 1b (12,5%), 8
(33,33%) como 2a e 2 (8,33%) como 2b. Dos pacientes classificados como 1a, 5 (45,45%) estavam curados comparado com 1 (33,33%) do
grupo classificado como 1b, 3 (37,5%) dos classificados como 2a e nenhum dos classificados como 2b. Havia 3 (27,27%) pacientes ativos do
grupo 1a, 1 (33,33%) do grupo 1b, 3 (37,5%) do grupo 2a e todos (100%) do grupo 2b.
Conclusão: A partir da análise estatística simples realizada, não é possível estabelecer uma clara relação entre a recente classificação e o
prognóstico da doença, mas parece haver uma relação entre ausência de invasão e melhor taxa de cura, já que essa foi maior nos grupos
classificados como 1a e 2a em relação aos pacientes do grupo 1b e 2b. A partir da realização de uma análise estatística mais detalhada,
será possível avaliar, com mais propriedade, a existência de uma relação entre a classificação e o prognóstico. O presente trabalho, além
de relevante para análise da aplicação prática dessa nova classificação tumoral, também demostra a necessidade de estudo, por futuros
trabalhos científicos, de outras variáveis isoladas que possam interferir no prognóstico dos pacientes, como qualidade da equipe cirúrgica.
Palavras-Chave: Acromegalia, Tumores Hipofisários, Classificação, Prognóstico
Colaboradores: Ana Beatriz Silva Campanholo Lara Benigno Porto Dantas
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Concepções da maternidade na Câmara dos Deputados, 2007-2011 (53ª Legislatura)
Carolina Santos Souto de Andrade
Unidade Acadêmica: Instituto de Ciência Política
Instituição: UnB
Orientador (a): FLAVIA MILLENA BIROLI TOKARSKI
Introdução: Tendo como ponto de partida a pesquisa sobre concepções de maternidade e de família no Congresso Nacional hoje, este
artigo procura revisitar algumas das discussões feitas acerca do acesso ao casamento homoafetivo no Brasil. Buscando compreender como
a influência conservadora tem até hoje imposto uma dinâmica de exclusão e preconceito as LGBTs, tanto no poder judiciário quanto no
legislativo, através da negação do reconhecimento da diversidade de afetos e dos impeditivos ao acesso pleno da cidadania por meio do
casamento. Abordando as disputas pelo entendimento do casamento como instituição legitima e uma demanda dos movimentos LGBTs e
seus entroncamentos simbólicos nos papéis sociais da família. E os embates no campo político e legislativo das delimitações de família
apresentadas na Câmara dos Deputados.
Metodologia: Foi mapeado um total de 122 discursos proferidos por deputados, entre 2007 até 2014, acerca dos projetos de lei dos
Estatutos da Família, PL674 de 2007 e PL6583 de 2013. A base de discursos foi montada através do site da Câmara dos Deputados,
http://www2.camara.leg.br/. As analises foram feitas por meio do software de pesquisa Sphinx, em todos foram avaliadas as proposições
acerca das noções de casamento e família e sua relações com amor/afeto, transmissão de valores, educação, proteção, reprodução da
heteronormatividade, consumo, violência, desigualdades apresentadas.
Resultados: No total de 122 discursos proferidos, 39 deles apresentaram algum conceito acerca do que determinam como Família. Desses
39 conceitos de família colocados pelos Parlamentares, em 11 deles a família está ligada a noções de família universalizantes. Em dez dos
discursos a família está expressamente vinculada à expressão heteronomartiva e monogâmica da sexualidade, deste corpo, três utilizam de
normativas jurídicas como a Constituição e o Código Civil para determinarem a obrigatoriedade das relações heterossexuais para ser
casamento. Três ligam a família a instrumento criado por Deus capaz de salvar a sociedade de seus recentes processos de degeneração
social, como proferido pelo Deputado Silas Câmara no dia 13/05/2014 em sessão no plenário “somos daqueles que acreditamos que a
família é, sem dúvida nenhuma, uma ferramenta preciosa para Deus, para o Estado brasileiro, para o equilíbrio da sociedade e de todos os
segmentos, inclusive frente aos males que estão afetando a sociedade nesse mo
Conclusão: A busca pelo direito ao casamento homoafetivo no Brasil, se revela num cenário de árduos embates tanto na sociedade civil
através da expressão de uma moral intolerante, opressão e violência para as homossexuais, quanto nas esferas de poder onde o legislativo
é um dos principais mecanismos de vocalização dessa moral, e legisla em pró da manutenção das normativas que determinam a família
nuclear burguesa como único padrão legítimo. No poder judiciário, as decisões não apresentam um horizonte de conquistas de direitos que
avançam no ritmo necessário, a realidade é uma postura constrangida pela moralidade hegemônica no que garante os mesmos acessos à
cidadania por parte de indivíduos heterossexuais, negando a diversidade de afetos os mesmos status sociais das uniões heteronomativas.
Por meio, dessa negativa se afirmam como válidas práticas das relações domésticas opressoras e uma divisão do trabalho desigual. A
alternativa da normatização das uniões homoafetivas, em conjunto com a valoriza
Palavras-Chave: Casamento Gay, Casamento Igualitário, União Civil, Casamento homoafetivo, diversidade de afetos, Famílias LGBTs.
Colaboradores: Este artigo é resultado das pesquisas realizadas pelo Grupo DEMODE, expandindo os dados da pesquisa “Direito ao aborto
e sentidos da maternidade: atores e posição em disputa no Brasil contemporâneo”, financiada com recurso da chamada MCTI/CNPq/SPMPR/MDA nº 32/2012.
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Avaliação e adequação do sistema eletrônico de robôs modulares reconfiguráveis
Caroline Cunha Barbosa
Unidade Acadêmica: Departamento de Engenharia Mecânica
Instituição: UnB
Orientador (a): DIANNE MAGALHÃES VIANA
Introdução: Robôs modulares são máquinas compostas por unidades independentes, chamadas de módulos que são capazes de conectarse e assumir diferentes formas. Um módulo é o componente básico do robô modular. O módulo consiste de um conjunto de componentes
tais como processadores, baterias, motores e mecanismos de sensoriamento que são responsáveis por realizar um movimento com um
grau de liberdade. A união de vários módulos em uma determinada configuração é capaz de realizar um movimento serpentoidal. Estes
robôs possuem a capacidade de se locomover por ambientes que possuem obstáculos que não podem ser superados por robôs
convencionais. Este projeto visou o desenvolvimento do sistema eletrônico de um robô modular para locomoção em escombros, com o
objetivo de auxiliar a busca e resgate em casos de desmoronamentos. A partir do estudo de um protótipo existente foi feita uma avaliação
das condições de funcionamento e das necessidades de adaptação do sistema eletrônico para movimentação de um robô mo
Metodologia: Inicialmente foi realizado o estudo da bibliografia básica sobre robôs modulares e sobre o sistema eletrônico implementado
no protótipo existente. A partir de pesquisas sobre o uso de processadores e suas aplicações, observou-se que o processador utilizado no
protótipo existente poderia ser substituído por uma placa de arduino. O arduino é uma plataforma eletrônica que possui o hardware e o
software fáceis de serem usados permitindo criar projetos acessíveis, com baixo custo, flexíveis e simples de serem implementados. O
LilyPad Arduino foi escolhido para ser utilizado no módulo que está sendo desenvolvido por ser leve, ter tamanho reduzido e por satisfazer
as necessidades quanto ao microcontrolador e possibilidades de conexão com outros dispositivos. A substituição do controlador das
unidades modulares gerou a necessidade de adaptar o circuito responsável pelo fornecimento de energia ao módulo. Consultas em
manuais e data-sheets permitiram implementar um circuito de alimentação compa
Resultados: Para avaliar a efetividade das melhorias propostas foram realizados testes com o arduino empregado nas unidades modulares.
Nestes testes procurou-se enviar uma programação para o arduino e esperava-se que o arduino enviasse um comando para mover o
motor. Percebeu-se que novos componentes, tais como sensores, poderiam ser utilizados sem a necessidade de grandes alterações no
circuito. Após a adaptação do sistema eletrônico, o circuito responsável por fornecer energia ao módulo foi alterado. Este assumiu uma
forma mais compacta em comparação ao protótipo anterior. Este circuito fornece a energia ao sistema eletrônico, motor e aos sensores
que podem ser utilizados para a coleta de dados do movimento ou do ambiente. Foram realizados testes para obter os valores de corrente
e tensão que eram fornecidos pelo circuito de alimentação para o sistema eletrônico funcionando. A partir dos dados coletados pode-se
verificar que o fornecimento de energia era o adequado para as unidades modulares.
Conclusão: A busca dos conhecimentos necessários para a realização do projeto possibilitou a aplicação das melhorias ao sistema
eletrônico e na organização do espaço no interior dos módulos. Verificou-se o aprimoramento dos conceitos de eletrônica para obter o
produto final com um sistema eletrônico mais adequado. O sistema foi montado e testado de forma integrada em 5 unidades modulares
constituindo o protótipo de um robô modular apodal. O robô teve seu funcionamento verificado realizando os movimentos esperados. Por
fim, o sistema eletrônico está apto para comportar a integração de sensores de aproximação e de estabilidade prevista em trabalho futuro.
Palavras-Chave:
Colaboradores: Ana Caroline Cardoso de Sousa, André Luiz Gonçalves de Paiva, Anna Caroline Soares Lopes, Gustavo Oliveira Silva, Marcus
Dutra, Matheus Montenegro Nunes, Pedro Sanches, Rafael Koji, Thais França e profa. Carla Koike.
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Avaliação dos Índices Climáticos de Precipitação no Centro-Oeste
Caroline Freitas da Boa Morte
Unidade Acadêmica: Departamento de Geografia
Instituição: UnB
Orientador (a): FABIO CUNHA CONDE
Introdução: Muitos estudos de variabilidade e mudança do clima consideram as variações de precipitação pluvial como um índice de
detecção de mudanças climáticas devido aos registros observacionais razoavelmente longos e de qualidade. A região Centro-Oeste
concentra grande parte da economia nos agronegócios, que envolve a cadeia produtiva agricultura e pecuária. O excesso ou a falta de
chuva pode ser favorável ou não ao desenvolvimento da economia, logo, a análise das precipitações é muito importante, e para isso,
devem-se obter informações confiáveis por meio de observações feitas ao longo de um período. O estudo de precipitação no Brasil tem
como maior dificuldade a pouca disponibilidade de dados. Deste modo, são utilizados modelos matemáticos ajustados para estimar índices
de precipitações, esses apresentam parâmetros estatísticos que os caracterizam de forma satisfatória.
Metodologia: Para este estudo foram utilizados os dados de precipitação diária das estações convencionais do INMET (Instituto Nacional
de Meteorologia), durante o período de 1 de Janeiro de 1961 a 31 de Dezembro de 2010. Os procedimentos para o tratamento dos dados
seguiram alguns passos até gerar a análise gradeada. O primeiro deles foi o controle de qualidade (CQ), no qual os dados foram analisados
separadamente para a região do Centro-Oeste. Depois foi visto se o valor diário foi igual ou superior a nove vezes o desvio padrão da série,
então, o valor seria considerado como valor faltante. Em seguida, os valores faltantes foram imputados utilizando a técnica Predictive
Mean Matching (PMM). Para calcular as possíveis tendências climáticas existentes na região Centro-Oeste foi utilizado o software CDO
(Climate Data Operator). A partir das informações geradas pelo CDO, foi possível diagnosticar índices de extremos climáticos adotados pela
Organização Meteorológica Mundial (OMM) para monitorar e dete
Resultados: O campo de precipitação apresentou o domínio de tendências negativas durante quase todo o verão, com exceção da região
central de Goiás (dezembro) e o Estado do Mato Grosso do Sul e sul do Mato Grosso (janeiro) que apresentaram tendências positivas. Para
o outono verificou-se no mês de março o domínio de tendências negativas no norte do Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal e uma faixa
estreita que se estendia da porção sul ao centro do Mato Grosso do Sul e tendências positiva no sul do Mato Grosso e sudoeste do Mato
Grosso do Sul, enquanto que tendências negativas no norte do Mato Grosso e Goiás, enquanto que para o mês de maio observou-se uma
tendência positiva em quase todo o Mato Grosso do Sul e leves tendências negativas no sul e norte de Goiás. Para o inverno foi observado
que o Mato Grosso do Sul foi o único que apresentou tendência positiva para todo o período. Para primavera observou-se tendência
negativa em Mato Grosso e Goiás e tendência positiva no sul do Mato Grosso do Sul.
Conclusão: Nesse trabalho, conforme os índices climáticos extremos adotados pela OMM foram possíveis verificar para o Centro-Oeste o
diagnóstico do campo da precipitação para o período analisado. A região possui um clima de monção caracterizado por seis meses de
precipitação e seis meses de pouca ou ausência de precipitação. Através das análises de tendência foram constatadas pequenas tendências
negativas, com exceção do Mato Grosso do Sul e sul do Mato Grosso que apresentaram pequenas tendências positivas durante todas as
estações. Deve-se ressaltar que os resultados apresentados nessa pesquisa permite um suporte para o planejamento de estruturas de
conservação de solo, práticas agrícolas, hidrólogos e agronegócio. Lembrando que os estudos das condições do tempo e clima são bastante
escassos para a região central do Brasil.
Palavras-Chave: Mudanças Climáticas, Monitoramento do Clima, Planejamento Agrícola e Hidrologia.
Colaboradores: Fábio Cunha Conde
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Remoção do estrogênio ß-estradiol mediante adsorção em zeólitas
Caroline Lucena Matos
Unidade Acadêmica: Instituto de Química
Instituição: UnB
Orientador (a): JOSE JOAQUIN LINARES LEON
Introdução: Desreguladores endócrinos são substâncias, sintéticas ou naturais, que interferem nas funções do sistema endócrino. No meio
ambiente, estão presentes em baixas concentrações na ordem de ppm ou ppb. Estes afetam aos sistemas reprodutores de animais e
peixes, feminização de peixes machos e alteram o sistema imunológico de mamíferos marinhos. Em seres humanos, esses efeitos incluem a
redução da quantidade de esperma, o aumento da incidência de câncer de mama, de testículo e de próstata e maior disposição à
endometriose.A partir da identificação do problema, caracterizado pela presença de disrruptores endócrinos no meio ambiente, busca-se
realizar o estudo da utilização da SBA-15, como material zeolítico, para absorver o ß-estradiol do meio hídrico. Este material apresenta uma
adequada estabilidade térmica, mecânica, além do tamanho de poro adequado.
Metodologia: Para a preparação da SBA-15, usou-se 5,9 mL de uma solução ácida de ácido clorídrico 37% em 40 mL de água destilada. Em
seguida, em uma autoclave de teflon, adicionou-se 0,156 g de P-123 e 5,87 g da solução ácida previamente preparada para promover a
solubilização do copolímero. Esse sistema permaneceu sob agitação magnética. Após esse período, adicionou-se 0,32 mL de TEOS e
permaneceu por mais 24 horas.Passado o período de envelhecimento, tratou-se hidrotérmicamente o gel em condições estáticas a 90°C
em uma estufa. Ao final das 24 horas de tratamento, a amostra foi lavada e secada em estufa a 50 °C. Os experimentos de adsorção foram
realizados mediante soluções de concentração conhecida do ß-estradiol, deixando o sistema sob agitação por 24 horas com o intuito de
alcançar o equilíbrio de adsorção. A identificação do hormônio se deu por meio da análise UV-Vis onde é verificado uma absorbância
característica em 280 nm. Testes foram realizados a diferentes temperaturas e pH.
Resultados: A partir dos resultados obtidos, plotou-se as isotermas de adsorção nas diferentes condições. Percebeu-se que o perfil de
adsorção da SBA-15, com o uso do ß-estradiol como adsorvato, é irregular e mostrou-se fora dos padrões dos perfis de adsorção
frequentemente estudados com outros tipos de substâncias. Identificaram-se as principais influências no processo de adsorção:
temperatura e pH. Observou-se as diferenças de concentração formadas com a ocorrência da adsorção, sendo assim verificou-se que o
material zeolítico realizou a remoção de parte do hormônio do meio, sendo muito variável, dependendo da concentração do hormônio, do
pH do meio e da temperatura do sistema. Porém, não obteve-se uma metodologia que gerou o processo inverso, onde haveria a dessorção
do hormônio da estrutura zeolítica. Tendo em vista que, o processo de dessorção seria interessante para acresentar ao estudo, além da
possível fonte de regeneração da SBA-15, objetivando sua reutilização.
Conclusão: Conforme desenvolveu-se a metodologia, analisou-se os resultados gerados, concluiu-se que o material zeolítico (SBA-15) não
correspondeu de forma padrão ao processo de adsorção quando utiliza-se como adsorvato o desregulador endócrino o ß-estradiol. Sendo
assim, não alcançou-se uma descrição satisfatória para perfil de adsorção do sistema montado, de forma a poder analisá-lo com base nos
perfis já existentes e assim caracterizar o processo. Porém, foi mostrado que, a SBA-15 não é um material adsorvente ideal para se
remover um desregulador endócrino presente no meio ambiente.
Palavras-Chave: SBA-15, ß-estradiol, material zeolítico, hormônio, adsorção, isotermas.
Colaboradores: Ao Instituto de Química da Universidade de Brasília pelo apoio institucional e ao CNPq pela bolsa de Iniciação Científica
concedida.
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SUBSTÂNCIAS HÚMICAS EXTRAÍDAS DE RESÍDUO ESTABILIZADO DE PESCADO COMO FONTE DE
BIOESTIMULANTES DO CRESCIMENTO VEGETAL.
Caroline Moreira de Carvalho
Unidade Acadêmica: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária
Instituição: UnB
Orientador (a): JADER GALBA BUSATO
Introdução: A aquicultura representa uma possibilidade de diversificação de atividades no meio rural. No ano de 2009, a produção de
pescados no Brasil alcançou 290 mil toneladas, com projeções para alcançar 700 mil toneladas em poucos anos devido à implantação de
políticas específicas visando estimular a atividade no país (Brasil, 2009). Um dos principais entraves técnicos para isto refere-se ao grande
volume de resíduos que não possuem valor econômico agregado ao pescado. Para a agricultura em especial, o reaproveitamento desses
resíduos pode ser uma prática importante para a geração de fertilizantes orgânicos e bioestimulantes vegetais. Aqui, pretende-se avaliar a
efetividade da compostagem como agente de estabilização de resíduos da aquicultura vislumbrando a possibilidade de geração de
substâncias húmicas capazes de incentivar o crescimento inicial de Lactuga sativa (alface).
Metodologia: Resíduos não comercializados de pescado foram compostados com palha vegetal e posterior introdução de minhocas
(Eisenia foetida) para a finalização da estabilização por vermicompostagem. O vermicomposto obtido foi analisado quimicamente por
espectrometria de emissão atômica com plasma por micro-ondas. O teor de carbono total foi obtido por dicromatometria e o P e N totais
após digestão sulfúrica da amostra a 350 ºC. Ácidos húmicos foram extraídos utilizando-se NaOH 0,5 mol L-1 e posterior acidificação com
H2SO4 concentrado. O crescimento vegetativo de Lactuga sativa foi avaliado após aplicação semanal de doses 0,0 5, 10, 20, 40, 80 e 160
mg AH L-1, determinando-se: número de folhas, matérias seca e fresca das raízes e parte aérea, comprimento da raiz principal, diâmetro
do caule, área foliar e teor de clorofila. O experimento seguiu um delineamento inteiramente casualizado, com 10 repetições.
Resultados: As doses relativas à aplicação de 20 e 40 mg AH L-1 resultaram em aumentos expressivos em todas as variáveis avaliadas.
Acréscimos entre 52,1 e 36,8% no comprimento da raiz principal, entre 33,3 e 39% para a área foliar e entre 68,3 e 61,4% para a matéria
seca de raiz foram observados a partir dessas duas doses (20 e 40 mg AH L-1, respectivamente). A matéria seca total nas plantas (parte
aérea + parte radicular após secagem) aumentou 24,8 e 25,9% nos tratamentos submetidos à aplicação dessas mesmas doses. Doses
elevadas do ácido húmico (80 mg AH L-1) resultaram em diminuição do número de folhas (1,6%), da matéria úmida e seca de raiz (2,2 e
23,4%, respectivamente), apontando para um efeito semelhante à atuação e fitohormônios vegetais. O tratamento que recebeu a dose 10
mg AH L-1 apresentou maior acréscimo na leitura do teor de clorofila (leitura SPAD), na ordem de 16%, apontando para uma influência na
síntese de clorofila acentuada em doses relativamente baixas de ácidos húmicos.
Conclusão: A reciclagem de resíduos não comercializados da atividade de produção de pescado gera ácidos húmicos com capacidade de
incentivar o crescimento vegetativo e a síntese de clorofila em plantas de alface (Lactuga sativa).
Palavras-Chave: Incentivo ao crescimento vegetal, reciclagem, resíduos da produção de pescado, compostagem.
Colaboradores: Luiz Fernando dos Santos, Lucas Leal Machado, Alan Ribeiro Mól, Rodrigo Diana Navarro, Jader Galba Busato.
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Análise Estrutural e biológica de complexos de ouro (I) e (III) com ligantes bioativos
Cassia de Queiroz Oliveira Cavalcante
Unidade Acadêmica: Instituto de Química
Instituição: UnB
Orientador (a): CLAUDIA CRISTINA GATTO
Introdução: Complexos de metais de transição com ligantes bioativos vem sendo cada vez mais estudados devido as suas aplicações na
bioinorgânica. Sabe-se que muitos complexos de ouro já foram relatados na literatura por possuirem atividades farmacológicas,
principalmente de natureza antitumoral com respostas similares as da cisplatina e muitos complexos de cobalto são estudados devido a
muitas aplicações na química farmacêutica. O presente trabalho se volta para o estudo de complexos destes metais com ligantes bioativos,
como os ditiocarbazatos, que são uma classe importante de compostos orgânicos que tem atraído considerável atenção devido as suas
propriedades químicas. Estes ligantes são classificados como bases de shiff e devido à seu efeito quelante, podem coordenar-se facilmente
com tais metais de transição formando complexos bastante estáveis, o que resulta em um grande interesse bioinorgânico, pois, os
complexos formados podem potencializar as atividades biológicas já observadas no ligant
Metodologia: Inicialmente foram realizadas as sínteses dos novos ditiocarbazatos com reações de condensação com diferentes aldeídos e
cetonas. Três novos ditiocarbazatos foram caracterizados, sendo a caracterização feita por ponto de fusão, espectroscopia de
infravermelho e ultra-violeta. Com o ligante obtido realizou-se a reações de complexação com derivados de ouro (III) e de cobalto(II).
Como a formação de complexos ainda não é um processo fácil de se obter, utilizou-se de vários métodos com distintos tipos de solventes e
diferentes meios reacionais como refluxo e agitação. Caracterizou-se os produtos obtidos através da análise de espectroscopia de
infravermelho, Ultra-violeta, ponto de fusão e difração de raios X de monocristal.
Resultados: Obteve-se três novos ditiocarbazatos 2-Acetil-piridina-S-alil-ditiocarbazato, 2-Acetil-piridina-S-p-bromobenzil-ditiocarbazato e
2-Acetil-piridina-S-p-nitrobenzil-ditiocarbazato. Após as reações de complexação, o complexo de Ouro(I) obtido foi então caracterizado por
espectroscopia de infravermelho e ultra-violeta, onde apresentou um átomo de ouro em uma geometria linear coordenado com uma
trifenilfosfina do material de partida e pelo átomo de enxofre do ligante 2-Acetil-piridina-S-alil-ditiocarbazato, tendo um rendimento de
33,3%. O complexo de cobalto(III) foi caracterizado por espectroscopia de infravermelho, ultra-violeta e difração de raios X de monocristal,
e apresentou uma estrutura octaédrica, onde o átomo de cobalto se coordenou a duas moléculas do ligante 2-Acetil-piridina-S-alilditiocarbazato desprotonado pelos átomos de nitrogênio e enxofre, tendo o brometo de contra-íon e com rendimento de 32,7%.
Conclusão: Os resultados obtidos foram satisfatórios tendo em vista que o ouro ainda é um metal cujo seus complexos apresentam uma
certa dificuldade em serem obtidos. A determinação da estrutura de novos compostos cristalinos envolvendo metais como o cobalto tem
como finalidade entender suas propriedades e observar características estruturais, visando compreender seu comportamento e
reatividade. Por meio da síntese e caracterização dos compostos, pode ser comprovada a dificuldade de obtenção de monocristais de ouro
com ditiocarbazatos sendo a maioria dos produtos obtidos estruturas policristalinas, as quais são muito mais difíceis de se determinar as
estruturas com as técnicas disponíveis. Os resultados proporcionam a continuidade do trabalho, visto que ainda existem muitos complexos
na química do ouro e do cobalto a serem estudados.
Palavras-Chave:
Colaboradores: IQ-UnB, CNPQ.
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Análise do controle inibitório verbal no desempenho de jovens no teste de Stroop sem neuromodulação
pela estimulação transcraniana por corrente contínua (tDCS)
Cassia Karolina Paniago
Unidade Acadêmica: Departamento de Ciências Fisiológicas
Instituição: UnB
Orientador (a): MARIA CLOTILDE HENRIQUES TAVARES
Introdução: As funções executivas (FE) abrangem uma grande variedade de processos cognitivos complexos que permitem a regulação de
comportamentos orientados ao cumprimento de objetivos, subsidiados pela atividade do córtex pré-frontal (CPF). Tendo em vista que o
controle inibitório é comumente avaliado pelo teste de Stroop e pode ser considerado como um componente das funções executivas
essencial para a convivência em sociedade e para uma vida bem-sucedida, o objetivo do presente trabalho é avaliar o controle inibitório
verbal de jovens universitários no teste de Stroop com base no seu desempenho comportamental, no padrão de ativação cortical eliciado e
nas respostas autonômicas manifestadas durante o teste, investigando-se possíveis diferenças entre os gêneros.
Metodologia: Este estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética (CAAE 36901714.8.0000.5558). 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, em duas
sessões: uma com neuromodulação do CPF dorsolateral esquerdo por meio da estimulação transcraniana por corrente contínua (tDCS) do
tipo catódica e outra com uma simulação da tDCS. Simultaneamente à execução do teste, foram realizados os registros eletrofisiológicos
de eletroencefalografia e de eletrocardiografia. Neste plano de trabalho foram analisados os resultados comportamentais da sessão
simulada. O teste de Stroop foi dividido em três etapas com 32 tentativas, cada: 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.
Resultados: O desempenho no teste de Stroop foi medido pelo número de acertos, erros, erros de omissão e tempo de reação (TR em ms,
intervalo entre a apresentação do estímulo e a emissão da resposta verbal), comparados para os fatores de etapa e de gênero por meio da
ANOVA bifatorial (post hoc: testes t com ajuste de Bonferroni). Para todos os parâmetros, foi encontrado efeito de etapa. Em acertos:
F(2,96)=11,428 p<0,001, erros: F(2,96)=6,183 p=0,003, erros de omissão: F(2,96)=11,517 p<0,001, TR: F(2,96)=20,185 p<0,001. O número
de acertos foi significativamente maior em SC quando comparado a SI (p=0,006). O número de erros de omissão foi significativamente
maior para SI quando comparado à SC (p=0,022). Em relação ao tempo de reação, os sujeitos responderam mais rapidamente do que na
etapa SC quando comparado a SI (p<0,001) e a SSF (p=0,005). Não foi encontrado efeito significativo de gênero para nenhum dos
parâmetros.
Conclusão: O teste de Stroop define como efeito de interferência o aumento no tempo necessário para a geração da resposta quando se
compara a SC com a SI, supostamente devido à presença de conflito entre as duas dimensões do estímulo (nome e cor). Na etapa SSF, os
sujeitos demoravam mais a responder em comparação com SC (presença do efeito de Stroop), mas cometiam menos erros de omissão do
que em SI, o que indica que a SSF foi uma etapa de dificuldade intermediária entre a SC e a SI. Foram observadas diferenças significativas
entre a etapa SI e as demais tanto para a taxa de acertos, quanto para a taxa de erros de omissão e para o TR. Esses resultados sugerem
que a SI tenha requerido maior demanda de controle inibitório. Já a etapa congruente, não envolve conflito entre as duas dimensões do
estímulo – cor e significado, e assim, o sujeito foi capaz de apresentar uma resposta correta e com menor TR. O gênero não influenciou de
forma consistente no desempenho em nenhuma das medidas analisadas.
Palavras-Chave: Controle inibitório, Diferenças entre gêneros, Funções Executivas, Teste de Stroop.
Colaboradores: Joaquim Pereira Brasil-Neto, Soraya Lage de Sá, Corina Satler, Ana Garcia.
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Olhares de si e dos outros: Histórias e representações entre indivíduos em situação de rua
Cássio Henrique Oliveira da Conceiçao
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade da Ceilândia
Instituição: UnB
Orientador (a): PEDRO DE ANDRADE CALIL JABUR
Introdução: A contextualização da População em Situação de Rua (PSR) é, não de hoje, abordada por vários autores como, Frangella
(2004), Bulla et al. (2004), Costa (2005) e que posteriormente foi reafirmada pela Política Nacional para População em Situação de Rua
caracterizando-os como: “ (...) grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares
interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular, e que utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas
como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite
temporário ou como moradia provisória.”. A promulgação, no Brasil, da Política Nacional para a População em Situação de Rua, através do
decreto 7.053/2009, possibilitou desde a construção de lógicas de apoio e cuidado institucionais, até a realização e a publicação de uma
série de pesquisas de perspectiva majoritariamente censitárias, manuais de cuidado e
Metodologia: Foram realizadas entrevistas com 4 indivíduos, 3 do sexo masculino e 1 do sexo, entre Agosto de 2014 a Janeiro de 2015.
Não houve pedido por parte dos entrevistados para não utilização de seus nomes no trabalho, no entanto, serão usados apelidos que
alguns utilizam nas ruas. Nesta pesquisa, como já dito, será pautada migração não apenas na forma de proteção e fuga, mas de
modificador, de indutor e auxílio de vivências. Será discutido através das histórias de vida, a dinâmica que a população em situação de rua
se encontra inserida, os mecanismos utilizados na projeção do seu espaço, abrindo um vasto caminho para discussão sobre Exclusão Social
e Migração. O relato de vida, visa a reconstrução da dinâmica de trajetória social, somada à vivências e experiências do indivíduo,
caracterizando-se por ser uma ferramenta de informação sobre grupos sociais e um instrumento privilegiado para se obter o que foi vivido
pelos atores sociais dentre estes grupos. (POUPART, 2008). O uso de histórias d
Resultados: A Primeira entrevistada foi tanto quanto evasiva, sem pensar duas vezes foi a favor da realização da entrevista, mas se negou
em ceder seu nome e idade, aparentemente não há motivos específico para isso, ainda assim, continuou meio evasiva quanto a algumas
respostas. Ela veio a Brasília junto com seu marido por problemas de saúde e acabaram por sobreviver nas ruas. Nós viemos aqui só por
causa do tratamento mesmo, meu marido foi mordido por um escorpião, né? Ai nós veio pelo tratamento, mas agora nós estamos indo
embora. [De onde a Sra. É?] Sou da Bahia, já tem uns oito meses que nós tamo por aqui... Nós viemos de carona... sempre tinha alguém pra
ajudar durante a viaje, mas chego aqui nós não tinha onde ficar fomo pra rua Quanto a ter que ficar na rua e o incômodo causado por isso.
Incomoda sim, mas nós não tem outro canto pra ficar e nós vamos embora né [...] Tá, tô doida pra ir me embora, isso aqui não é vida pra
ninguém não, ficar no meio da rua né? A gente sempre ouve as hi
Conclusão: A Primeira entrevistada foi tanto quanto evasiva, sem pensar duas vezes foi a favor da realização da entrevista, mas se negou
em ceder seu nome e idade, aparentemente não há motivos específico para isso, ainda assim, continuou meio evasiva quanto a algumas
respostas. Ela veio a Brasília junto com seu marido por problemas de saúde e acabaram por sobreviver nas ruas. Nós viemos aqui só por
causa do tratamento mesmo, meu marido foi mordido por um escorpião, né? Ai nós veio pelo tratamento, mas agora nós estamos indo
embora. [De onde a Sra. É?] Sou da Bahia, já tem uns oito meses que nós tamo por aqui... Nós viemos de carona... sempre tinha alguém pra
ajudar durante a viaje, mas chego aqui nós não tinha onde ficar fomo pra rua Quanto a ter que ficar na rua e o incômodo causado por isso.
Incomoda sim, mas nós não tem outro canto pra ficar e nós vamos embora né [...] Tá, tô doida pra ir me embora, isso aqui não é vida pra
ninguém não, ficar no meio da rua né? A gente sempre ouve as hi
Palavras-Chave: População em Situação de Rua, Brasília, Histórias de Vida, Saúde Coletiva, Exclusão
Colaboradores: A colaboração se deu entre o professor orientador e o referido aluno.
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Responsabilidade e Responsabilização: Concepções dos Adolescentes em Medida Socioeducativa
CASSIO TESSMER ELIAS SOARES
Unidade Acadêmica: Direção do Instituto de Psicologia
Instituição: UnB
Orientador (a): MARIA CLAUDIA SANTOS LOPES DE OLIVEIRA
Introdução: A complexidade das sociedades contemporâneas leva ao incremento da violência e evidencia a dificuldade de enfrentar esse
fenômeno por meio de metodologias de trabalho criativas e eficazes, em especial, quando estamos diante da infração juvenil. Nesse
cenário, considera-se que a psicologia vem prestando uma contribuição ainda modesta. As abordagens psicológicas diante do cometimento
de atos infracionais são, via de regra, individualistas, levando a uma leitura etiológica, que busca quer no próprio adolescente, quer no seu
entorno imediato, as ‘disfunções’ que explicariam e justificariam a conduta infracional. O plano de trabalho que aqui se relata investiga o
processo de responsabilização socioeducativa juvenil através de metodologias inovadoras, que apostam no contexto grupal a fim de
mediar processos de mudança nas trajetórias de desenvolvimento do adolescente envolvido no conflito à lei.
Metodologia: A fundamentação do estudo é dada pela psicologia do desenvolvimento semiótico-cultural. Trata-se de um estudo
qualitativo, e é parte de um estudo maior tendo por finalidade o aprimoramento das metodologias para o atendimento socioeducativo. A
natureza do tema demanda a realização de pesquisas que atendam a desenhos metodológicos ativos e participativos. Participaram do
estudo adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto (liberdade assistida ou prestação de serviços à
comunidade) e suas famílias, que frequentavam um programa de atendimento localizado em cidade do DF. Foram realizados encontros
temáticos mensais, no ano de 2014, sendo cada tema trabalhado, separadamente, em encontros específicos com os adolescentes e com as
famílias, que foram audiogravados e transcritos. Os encontros tiveram por temas profissionalização, desenvolvimento acadêmico,
interações familiares e responsabilização.
Resultados: O atendimento em grupo é uma estratégia pouco explorada em socioeducação. Tanto o SINASE, como o ECA estimulam o
atendimento individualizado dos adolescentes, não necessariamente individual. Entretanto, a crença enraigada é que as situações grupais
contribuem para induzir a formação de “gangues”. Percebeu-se que os encontros atenderam à demanda dos pais mais do que a dos
adolescentes. Os primeiros atenderam maciçamente ao convite para os encontros, enquanto os adolescentes apresentaram-se de modo
incerto, exigindo dos pesquisadores a testagem de diferentes dinâmicas a fim de qualificar a participação. Ainda assim, é possível afirmar
que a situação grupal propiciou um contexto dialógico de debate de alternativas e perspectivas de desenvolvimento futuro, dando
indicadores de que o atendimento em grupo mostra-se capaz de levar a formas de reflexividade e consciência que não são alcançadas com
o atendimento individual, apenas.
Conclusão: A viabilização de metodologias de atendimento socioeducativo adequadas e eficazes para a promoção de trajetórias inovadoras
de desenvolvimento adolescente esbarra em dificuldades de ordem cultural, institucional e interpessoal. A principal barreira cultural
provém da disseminação de representações sociais negativas, em relação a aspectos institucionais, destaca-se a falta de infraestrutura
física e de pessoal e a baixa qualidade da formação dos profissionais que atuam no sistema socioeducativo. Para a superação desses
impasses, pesquisas como a aqui relatada podem contribuir para um atendimento socioeducativo mais ético e que concorra para a
participação cidadã.
Palavras-Chave: Socioeducação: Adolescente em conflito com a lei, Metodologias grupais, Psicologia Jurídica.
Colaboradores: Estudantes de Graduação e pós-graduação vinculados ao GAIA (Grupo de Atenção e Intervenção com Adolescentes, no
qual se realizou a pesquisa, em especial, a doutoranda Dayane da Silva Rodrigues e o graduando Marcos Vinicius Oliveira.
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EFEITO DO OZÔNIO NA QUALIDADE DE GRÃOS DE AMENDOIM E DO ÓLEO BRUTO
Cassius Ishmael Scolmeister da Silva
Unidade Acadêmica: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária
Instituição: UnB
Orientador (a): ERNANDES RODRIGUES DE ALENCAR
Introdução: O amendoim é um grão com grande importância na indústria de alimentos por seu alto valor nutricional, principalmente por
seu alto conteúdo de lipídios, mas este também pode ser considerado um problema já que é mais susceptível ao ataque de fungos
toxigênicos. Portanto, tem-se estudados alternativas para a mitigação deste problema, como a utilização do ozônio para o controle de
fungos. O ozônio se destaca por seu elevado potencial oxidativo e por não deixar resíduos nos alimentos. Além do efeito do gás na
inativação de microrganismos, é de suma importância o estudo de possíveis alterações na qualidade dos alimentos ozonizados. Em vista do
exposto, objetivou-se com este trabalho avaliar a qualidade de grãos de amendoim e do óleo extraído desses grãos, depois do processo de
ozonização.
Metodologia: Para a avaliação o efeito do ozônio na qualidade do amendoim, 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. As variáveis qualitativas do grão de
amendoim foram teor de água, tonalidade e diferença de cor e percentual de ácidos graxos livres e índice de peróxido do óleo bruto. 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: Em geral o ozônio não afetou a qualidade dos grãos e do óleo bruto. Alteração acentuada foi observada na variável diferença
de cor dos grãos, sendo essa tendência explicada pela despigmentação da película que envolve os grãos de amendoim.
Conclusão: A ozonização, nas condições adotadas no presente trabalho, não afeta a qualidade do amendoim e do óleo bruto extraído do
produto ozonizado.
Palavras-Chave: Ozonização, qualidade de amendoim, coloração.
Colaboradores: BEATRIZ ALEJANDRA ORTEGA SÁNCHEZ, WALLAS FELIPPE DE SOUZA FERREIRA, MATHEUS DE ALMEIDA ROBERTO.
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Dosagem de proteína C reativa, interleucina IL-6, selectina E, molécula de adesão intracelular 1 (ICAM1), molécula de adesão vascular 1 (VCAM-1) e antígeno de proliferação nuclear celular (PCNA) em RN
pequenos para a idade gestacional e correlação com as
Catarina Salles Menezes
Unidade Acadêmica: Faculdade de Medicina
Instituição: UnB
Orientador (a): KARINA NASCIMENTO COSTA
Introdução: Em diversos estudos o baixo peso ao nascimento foi colocado como fator de risco para diabetes mellitus tipo 2 e doenças
cardiovasculares na vida adulta. Esta restrição ao crescimento intra-uterino é resultante muitas vezes de uma lesão tecidual hipoxicoisquêmica da insuficiência placentária e apresenta características comuns à resposta inflamatória, como a produção de citocinas próinflamatórias (IL- 6), proteínas de fase aguda (PCR) e de óxido nítrico. Os dados da literatura são controversos e a correlação entre os
níveis destas substâncias no sangue de neonatos e no sangue materno são escassos. O objetivo deste trabalho é dosar a PCR, a IL-6 e o NO
em sangue de cordão de RN pequenos para a idade gestacional (PIG) e de RN adequados para a idade gestacional (AIG) e correlacionar as
dosagens dos mesmos no sangue materno.
Metodologia: Estudo prospectivo realizado na maternidade do Hospital Universitário de Brasília, em que foram analisados 30 RN PIG e
suas mães, tendo como grupo controle 57 RN AIG e suas progenitoras no período de 12/2012 à 07/2013. Foram colhidas amostras do
sangue de cordão umbilical do neonato e de sangue venoso materno logo após o parto. A dosagem da PCR nas amostras foi realizada por
técnica de Nefelometria. Os níveis séricos de IL-6 foram determinados pela técnica de ELISA. Os níveis de NO foram avaliados a partir da
medida do nitrito (NO2-). A análise dos dados foi feita por meio do software SPSS Statistics 17, por meio do teste estatístico t-test para
amostras independentes e da correlação de Pearson e de Spearman.
Resultados: Não foi notada diferença estatística significante entre o grupo PIG e AIG em número de consultas no pré- natal e no tempo de
bolsa rota. A idade média das mães com RN PIG e AIG foi, respectivamente, 24,6 (± 5,5) e 27,7 (±6,3) anos (p= 0,031). Os RN PIG tiveram
menor média de idade gestacional (38,1 semanas) comparados aos RN AIG (39,1 semanas e p=0,005) e menor peso (p=0,004). Houve
também diferença quanto ao peso da placenta 485,3 g no grupo PIG e 619g no grupo AIG (p<0,05). Não foi observada diferença nas
dosagens de PCR, IL-6 e NO entre os RN e mães dos grupos AIG e PIG. Também não foi observada correlação entre as dosagens de PCR, IL-6
e NO e o tempo de bolsa rota. Não houve correlação entre as dosagens materna e dos RN de IL-6 e NO, mas houve correlação negativa
(p=0,003) entre as dosagens de PCR de sangue de cordão e materna.
Conclusão: A falta de correlação entre níveis de NO, IL-6 maternos e dos RN sugerem que estes não atravessam a placenta. A ausência de
correspondência entre a IL- 6, NO e a PCR maternas e o tempo de bolsa rota afasta possível influencia de infecção. Embora amplamente
conhecido que a PCR não atravessa a barreira placentária, neste estudo observamos uma correlação entre as dosagens de PCR materna e
de sangue de cordão. Outros fatores podem influenciar na concentração desses marcadores inflamatórios ao nascimento.
Palavras-Chave: Marcadores inflamatórios, restrição do crescimento intra-uterino, neonatos.
Colaboradores: Agradecemos a todas as mães participantes do projeto
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Levantamento das principais propriedades e métodos de conservação de espécies vegetais do cerrado
no Distrito Federal e Entorno
Cecilia Borges da Silva
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade de Planaltina
Instituição: UnB
Orientador (a): JANAINA DEANE DE ABREU SÁ DINIZ
Introdução: O objetivo desse trabalho é fazer uma revisão bibliográfica sobre os frutos nativos do cerrado, como o araticum (Annona
classiflora), o baru (Dipteryx alata Vog), o buriti (Mauritia fleuxuosa Mart), a cagaita (Eugenia Dysenterica), o jatobá (Hymeneaea
stigonocarpa) e o pequi (Caryocar brasilienses Camb), identificando informações sobre ocorrência, utilidades para os povos do cerrado,
benefícios e locais onde está sendo feita a comercialização desses produtos, assim como as formas de conservação desses frutos.
Podemos encontrar atualmente diversas empresas de comercialização e de processamento de espécies do cerrado, como sorveterias de
polpas de frutas nativas em Goiânia-GO, em Uberlândia-MG e em Brasília-DF, de polpas congeladas de frutos do cerrado, em Montes
Claros-MG, e as barras de cereais, produzidas em Pirenópolis-GO. As frutas nativas são utilizadas para o consumo in natura ou na
produção de doces, geleias, sucos e licores, favorecendo, assim, as famílias que atraem o t
Metodologia: A pesquisa se baseou em estudos da cadeia produtiva dos frutos do cerrado, tendo como base o pequi, o baru, o araticum, a
cagaita, o buriti e o jatobá. Foi realizada uma revisão , além de observação direta, pois foram obtidas informações através de trabalhos já
feitos sobre os frutos do cerrado. A pesquisa se utilizou de fontes como periódicos, livros, artigos científicos, dissertações de mestrado,
teses de doutorado, documentários, além de bases de dados da EMATER, EMBRAPA E IBGE. Estas referências permitiram buscar estudos
de vários anos atrás até a data atual.
Resultados: Foi possível identificar empresas que comercializam e processam frutos do cerrado, como as sorveterias em Goiânia,
Uberlândia-MG e Brasília e polpas congeladas em Montes Claros-MG e barras de cereais em Pirenópolis, e ainda em feiras da pequena
agricultura familiar. Silas et al. (2001) relatam o consumo dos frutos in natura, na forma de doces, geleias, sucos e licores, e também a
utilização na medicina popular. Oliveira et al. (2009) apontam o extrativismo e a comercialização do pequi como sendo rentáveis para a
agricultura familiar. Segundo Vera e Souza (2009), o fruto do barueiro pode ser aproveitado de diversas maneiras. Araraki et al. (2009)
destacam a ocorrência do baru no Cerrado brasileiro, nos Cerradões e Matas Secas dos Estados de Tocantins, Góias, Mato Grosso e Mato
Grosso do Sul . Nepomuceno (2006) cita a utilização do baru feita de forma sustentável, sendo apoiada por associações de agricultores
familiares, organizações comunitárias regionais e cooperativas agro
Conclusão: Podemos concluir que o Cerrado é bastante importante tanto para as comunidades que fazem o aproveitamento dessas
espécies frutíferas, quanto para aqueles que as compram em locais diferente das regiões de produção. Um dos frutos mais apreciados pela
culinária é o pequi, que, além de fornecer diversas vitaminas, também é vendido nas grandes cidades e gera emprego para diversas
comunidades do Cerrado. Além do pequi, foi possível constatar o aproveitamento de outros frutos, como o araticum ,baru, jatobá, cagaita
e buriti, que estão sendo comercializados em feiras, supermercados e beiras de estradas nos estados do Distrito Federal, Goiás, Minas
Gerais, sendo Pirenópolis e Alto Paraíso importantes cidades fornecedoras. É possível se fazer doces, geleias, biscoitos, barrinhas de
cereais, sorvetes, sucos, entre outros. Por fim, foram estudadas as principais formas de conservação desses frutos, como congelamento,
resfriamento, adição de açúcar e ainda a secagem. Em uma próxima pesquisa, se p
Palavras-Chave: Frutos nativos do cerrado, povos do cerrado, benefícios, comercialização e conservação dos frutos.
Colaboradores: Carlos Rafael Pires
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A noção foucaultiana de governamentalidade
Cesar Pedrosa Soares
Unidade Acadêmica: Departamento de Filosofia
Instituição: UnB
Orientador (a): GILBERTO TEDÉIA
Introdução: A governamentalização do Estado se mostra muito importante, suas técnicas de governo se tornaram a questão política
fundamental e o espaço real da luta política. A governamentalidade surge como uma emergência para uma política moderna, ou de uma
racionalidade própria da arte moderna de governar. Esta se manifesta através da doutrina da Raison d’État em conexão com o seu cálculo
referente a ação do governo, visando um regime de verdade que se apoia teoricamente na política econômica. A presente pesquisa
apresenta como objetivo a reflexão de como o processo de governamentalização ocorreu e foi destrinchado por Foucault, isto é, como o
conjunto constituído pelas instituições, procedimentos, análises e reflexões, cálculos e táticas permitiram a prática desta forma específica
de poder que levou ao desenvolvimento de múltiplas e complexas democracias liberais contemporâneas através da concentração dos
aspectos liberais e neoliberais daquela racionalidade do governo.
Metodologia: Tendo em vista o objeto discutido neste trabalho, isto é, a noção foucaultiana de governamentalidade, o aporte
metodológico utilizado se refere as investigações de caráter conceitual na área de filosofia em geral, sobretudo na de filosofia política e
história da filosofia, na qual esse trabalho se insere.
Resultados: O liberalismo deve ser analisado com o intuito de observar o princípio e o método referente a racionalização do exercício
governamental, uma racionalização que obedece uma regra interna e influi para alcançar o máximo da sua economia. No novo sistema da
Raison d’État, caracterizado pela frugalidade e Estado mínimo, a governamentalidade foi limitada através de leis determinadas pelo
mercado, surgindo uma conexão entre a política econômica e o direito público. Surge, a partir disso, algumas concepções de lei que
incitam a noção de liberdade característica ao liberalismo do Ocidente, atribuindo a este a sua pergunta fundamental: questionar o valor
de utilidade das ações do governo em uma sociedade onde a troca determina o verdadeiro valor das coisas. Sendo este o problema da
verdade econômica, da verdade do mercado e, da mesma forma, a situação que se cria em relação a limitação da governamentalidade a
partir da avaliação da utilidade desta.
Conclusão: Foucault utilizou o termo “governamentalidade” em diversos sentidos, contudo, nesta pesquisa, abordou-se como sendo tipos
de relações de poder características do liberalismo e neoliberalismo, tendo como foco, neste âmbito, o governo de Estado, que está
associado a ideia de genealogia do Estado Moderno. Isto é, observando a história e existência de níveis específicos de práticas e técnicas
que se combinaram de formas distintas permitindo explorar as condições que possibilitaram o Estado Moderno. Concluindo assim, que a
abordagem que observa a conduta liberal de governo referente ao liberalismo e posteriormente a sua reorganização no neoliberalismo,
não deve ser colocada como uma teoria, ideologia, filosofia jurídica da liberdade do indivíduo ou um conjunto de políticas, ou mesmo uma
forma da sociedade se mostrar, mas sim, “uma forma de fazer as coisas”, orientada a partir de determinados objetivos e sendo
autorregulada por uma constante reflexão.
Palavras-Chave: Foucault, Governamentalidade, Liberalismo, Neoliberalismo
Colaboradores: César Pedrosa Soares
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Um estudo sobre o processo de encaminhamento para a internação em um Centro de Atenção
Psicossocial no Distrito Federal
César Pedrosa Soares e Débora Hanna de Arruda dos Santos
Unidade Acadêmica: Psicologia e Direito - Saúde Mental
Instituição: UniCEUB
Orientador (a): Tania Inessa
Introdução: A pesquisa tem um enfoque interdisciplinar, Direito e Psicologia, na esfera da saúde mental, propondo-se a compreender o
processo de encaminhamento para internação em um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) do DF. A política nacional de saúde mental
preconiza a ruptura do modelo de internação hospitalar excludente e da objetificação dos sujeitos internados, propondo um novo olhar
sobre as pessoas em sofrimento psíquico e visando a reinserção social. A internação nesta conjuntura é reformulada, deixa de ser a
estratégia terapêutica central, e passa a ser um espaço para acolhimento da crise, não devendo ocorrer em instituições com características
asilares. O CAPS tem um papel estratégico na organização da rede de cuidados das políticas de Saúde Mental, porém, no DF, o número
destes dispositivos é insuficiente e alguns, em especial, aqueles para o acolhimento da crise são inexistentes, como os CAPS III e os leitos
em hospitais gerais. Assim, apresentando um hospital psiquiátrico em desacordo com o exigido pelo Ministério da Saúde (2004), surge a
importância em analisar o processo de internação na perspectiva dos direitos humanos, da saúde e do impacto emocional.
Metodologia: Este trabalho utilizou uma metodologia qualitativa a partir de três etapas. Inicialmente foi realizado um estudo exploratório,
através da análise documental dos prontuários do CAPS, com o objetivo de comparar os procedimentos para a internação no período de
2006/2007 e 2013/2014, de modo a avaliar como era o serviço na sua implementação e como ele se desenvolveu ao longo do tempo em
relação às internações ou condução destas. Em seguida, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com profissionais do serviço e
entrevistas narrativas com usuários do CAPS que já tinham sido encaminhados para a internação, possibilitando a compreensão de forma
mais complexa das variáveis presentes no processo de internação. Na análise de dados, foi utilizada a hermenêutica de profundidade de
Thompson (1985), tal como reinterpretada por Demo (2001), sendo esta adequada para estudos sobre fenômenos humanos e sociais
complexos, tal como a experiência de encaminhar e ser encaminhado para a internação. De forma complementar, realizou-se um
mapeamento das leis e uma avaliação dos dados orçamentários de saúde mental do DF para compreender a efetividade do serviço.
Resultados: Os dados dos prontuários apontam para um número similar de internações nos dois primeiros anos do serviço quando
comparados com os dois anos mais recentes. Porém, tal análise foi limitada em função da insuficiência e/ou contradição em algumas
informações nos prontuários sobre a ocorrência de internações. Nas entrevistas com os profissionais, percebe-se, por um lado, um cuidado
de alguns profissionais em relação a determinados procedimentos ante a crise de um indivíduo e, por outro, o despreparo de outros
profissionais, em especial aqueles que, até o ingresso no CAPS, não haviam atuado no campo da saúde mental. Já as entrevistas com os
usuários apontam para experiências de violação de direitos humanos na internação, sendo estas ocorridas não nos dispositivos previstos
pela política nacional de saúde mental, mas em hospitais psiquiátricos, tendo os usuários relatado um sofrimento intenso, expondo uma
perturbação na própria identidade a partir desta experiência. Em consonância, observa-se a partir dos dados do Ministério da Saúde
(2010), que Brasília ocupa a pior colocação entre os estados do Brasil referente a quantidade de CAPS disponíveis por habitante.
Conclusão: A internação, por determinação legal (lei 10.216/2001) e regulamentação do Ministério da Saúde (1992, 2001 e 2004), deve ser
feita somente em CAPS III e/ou leitos em hospital geral. Infelizmente, não existe no DF serviços de saúde mental necessários e
preconizados pelo Ministério da Saúde para a assistência em saúde mental. De modo que, ante a RAPS insuficiente no DF, os profissionais
do CAPS se veem obrigados, em algumas circunstâncias, a encaminharem seus usuários para o hospital psiquiátrico, e em suas narrativas
os usuários relatam situações de violação dos direitos humanos, produtoras de sofrimento. Estes, por sua vez, relatam experiências onde a
crise vivenciada foi acolhida no próprio CAPS, sendo descrita como um momento no qual estes se sentiram acolhidos e compreendidos.
Conclui-se, visando a construção de políticas públicas efetivas em saúde mental no DF, que existe uma urgência na criação do CAPS III e de
leitos em Hospital Geral, pois, ante o ponto de vista do indivíduo, a internação nos hospitais psiquiátricos não constitui um procedimento
adequado, se distanciando do preconizado pelo Ministério da Saúde e organizações de defesa dos direitos humanos.
Palavras-Chave: Internação Psiquiátrica; CAPS; Reforma Psiquiátrica;
Colaboradores: Usuários e equipe do CAPS Paranoá.
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Avaliação do perfil lipídico e glicêmico e da capacidade antioxidante total do plasma de estudantes da
Universidade de Brasília/Faculdade de Ceilândia
Christianne Costa Ribeiro
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade da Ceilândia
Instituição: UnB
Orientador (a): EDUARDO ANTONIO FERREIRA
Introdução: As doenças cardiovasculares (DCVs) representam uma das principais causas de morte no mundo. O aumento nos índices de
mortalidade por essas doenças, não está associado a uma única causa e sim, por fatores que aumentam sua ocorrência. Entre os principais
fatores de risco associados ao desenvolvimento destacam-se a hipertensão arterial, idade, histórico familiar, diabetes, síndrome
metabólica, sedentarismo, obesidade, tabagismo, estresse e dislipidemia. Distúrbios metabólicos e a manifestação de fatores de risco, vem
causando preocupação, pois a exposição precoce e prolongada a estes fatores resulta em desenvolvimento de DCVs e eventos
microvasculares em adultos jovens. Intervenções ao longo desta cadeia de eventos seriam capazes de interferir no processo fisiopatológico
e oferecer cardioproteção. Desta forma, o objetivo deste projeto foi avaliar a prevalência de fatores de risco cardiometabólicos (perfil
glicêmico e lipídico) nos estudantes recém-aprovados no vestibular da UnB/FCE.
Metodologia: Para o desenvolvimento desse trabalho, foram recrutados 45 voluntários adultos jovens, de ambos os sexos, na faixa etária
de 20 a 25 anos de idade, universitários da Faculdade Ceilândia da Universidade de Brasília. Para a seleção dos voluntários os critérios de
exclusão foram: portadores de qualquer doença crônica que necessitasse de tratamento ativo, uso regular de medicação e gravidez. Foi
realizada medida de peso ponderal em balança digital, medida de altura em estadiômetro, aferição da pressão arterial com
esfigmomanômetro manual, medidas de cintura e quadril utilizando fita métrica. Realizou-se também as seguintes análises bioquímicas:
dosagem de glicose, colesterol total, HDL colesterol, LDL colesterol e triglicerídeos, onde foram instruídos a ter no mínimo 12 horas de
jejum, com dieta normal, restrição de bebida alcoólica por 72h anteriores à coleta de sangue, assim como 24h de atividade física moderada
a intensa.
Resultados: Dos pacientes avaliados 33,3% eram homens (15) e 66,7% eram mulheres (30), com idade de 21±1,4 anos, 64,5±16,5 kg.
Nenhuns dos participantes eram fumantes e /ou hipertensos. O índice de massa corporal (IMC) dos voluntários, observou-se que sete
voluntários tiveram um IMC > 30 kg/m² (32,5±4,5 kg/m²) e uma circunferência de cintura (CC) de 72,1±14,3 cm, sendo que a grande
maioria mantiveram um IMC dentro do esperado normal. A pressão arterial ficou próximo do normal com 117,4±13,6 mmHg x 74,6±8,4
mmHg. No perfil lipídico, apenas um dos pacientes teve hipercolesterolemia isolada (LDL =160mg/dL), 10% apresentaram
hipertrigliceridemia isolada (Triglicerídeos =150mg/dL) e 44% apresentaram HDL baixo (homens < 40 mg/dl e mulheres < 50 mg/dL). Já no
perfil glicêmico apenas 6% dos voluntários apresentaram =100mg/dL.
Conclusão: O estudo permitiu avaliar os possíveis fatores de riscos para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares na população de
adolescentes e jovens adultos e com possibilidade de desenvolvimento de fatores de risco cardiovasculares, visto que estes riscos podem
estar presentes principalmente naqueles que apresentaram IMC >30kg/m² e valores de circunferência de cintura acima do normal. O
acompanhamento dos comportamentos e fatores saudáveis dos voluntários que apresentaram fatores de risco cardiometabólicos podem
influenciar a saúde com o passar dos anos diminuindo o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares.
Palavras-Chave: Doenças cardiovasculares, Fatores de risco, Obesidade, Dislipidemia, Estudantes.
Colaboradores: Kelb Bousquet Santos, Sara Goulart de Castro.
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Fenologia da dieta de lagartas folívoras e florívoras (Lepidoptera) em plantas do Cerrado
Cícera Vanessa Feitosa Morais
Unidade Acadêmica: Departamento de Zoologia
Instituição: UnB
Orientador (a): IVONE REZENDE DINIZ
Introdução: A interação entre plantas e herbívoros resulta na geração da maior parte da diversidade terrestre. No cerrado a riqueza de
espécies de lepidópteros é alta e confirmada por registros de adultos. Apesar dos inúmeros estudos com coletas de lagartas, o
conhecimento sobre plantas hospedeiras e a biologia de lagartas ainda é precário. Lagartas utilizam como planta hospedeira
representantes de todas as ordens, bem como diferentes recursos, como folhas e flores. A fauna de lagartas em plantas de cerrado
apresenta baixa frequência das lagartas nas plantas (em torno de 10%), alta riqueza de espécies raras e um pico máximo de ocorrência no
início da estação seca (maio e junho). As espécies mais abundantes são aquelas com maior especificidade de dieta. Este projeto teve como
objetivos verificar: 1) quais as espécies de plantas suportam uma maior abundância relativa de lagartas, 2) quais as espécies de lagartas
mais comuns nas plantas hospedeiras e 3) qual é a amplitude de dieta das lagartas mais
Metodologia: Lagartas foram coletadas manualmente em parcelas circulares temporárias de 10m de diâmetro, em áreas de Cerrado sensu
stricto de Brasília, Distrito Federal, no período de agosto de 2014 a abril de 2015. Todas as plantas presentes em cada parcela foram
identificadas, as espécies e indivíduos contados e anotada as suas fenologias, além das espécies e números de lagartas encontradas. Todas
as lagartas foram coletadas e transportadas para o laboratório em potes plásticos rotulados com o número da parcela, data, nome e
número da espécie de planta hospedeira. No laboratório, as lagartas foram fotografadas e criadas individualmente com folhas de mesma
espécie de planta onde foram encontradas. Os adultos obtidos foram montados em alfinetes entomológicos, secos em estufa, identificados
e depositados na Coleção Entomológica do Departamento de Zoologia, Universidade de Brasília.
Resultados: Foram vistoriadas 10.123 plantas de 245 espécies e 55 famílias em 43 parcelas, e coletadas 380 lagartas (em média, nove
lagartas/parcela). Estas lagartas foram encontradas em 263 plantas (2,6% das plantas) de 75 espécies e 27 famílias. As espécies de plantas
que tiveram maior abundância relativa de lagartas foram: Ouratea hexasperma (Ochnaceae) (n=42), Protium ovatum (Burseraceae) (34),
Miconia albicans (Melastomataceae) (33) e Myrsine guianensis (27). Foram encontradas lagartas em diferentes recursos da planta, como
folha (n= 311), flor (55), caule (13) e fruto (1). As espécies de Lepidoptera com maior abundância relativa foram: mariposa folívora Stenoma
straudingerana (Elachistidae) (n=33), especialista em P. ovatum, Blastobasidae sp. (25), especialista em flor de O. hexasperma, a borboleta
Elbela luteizona (Hesperiidae), encontrada em Myrsine guianensis (Myrsinaceae) (14) e Birsonima coccolobifolia (Malpighiaceae) (30) e
Inga phaeocrassa (Oecophoridae) (11), que consome folhas e flo
Conclusão: Cerca de 11 mil plantas foram vistoriadas e apenas 3,0% das plantas continham lagartas, o que reforça o padrão de baixa
frequência de lagartas nas plantas hospedeiras do cerrado. A disponibilidade de recurso não é um fator limitante para abundância de
lagartas e, assim, a competição não é um fator estruturante dessas comunidades. As lagartas especialistas tendem a ser mais abundante
em suas plantas hospedeiras, como foi observado para S. straudingerana e Blastobasidade sp. No entanto, lagartas generalistas, como I.
phaeocrassa, embora ocorram em baixa frequência nas plantas hospedeiras, consomem várias espécies de plantas, o que as tornam
localmente abundantes. Os estudos sobre dieta de lagartas no cerrado podem esclarecer inúmeras questões ecológicas e filogenéticas, no
entanto esbarram em problemas que envolvem desde o número de espécies de plantas da amostra, à falta de conhecimento da biologia
dos imaturos e principalmente na identificação das espécies dos lepidópteros.
Palavras-Chave: Amplitude de dieta, Stenoma straudingerana, Abundância relativa, Ouratea hexasperma.
Colaboradores: Cíntia Lepesqueur, Hanna Pâmella A. Rodrigues, Thayane Pereira, Tacito Barbosa
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A implementação da Lei de acesso à Informação na Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania,
do Governo do Distrito Federal
Cindy de Souza Tavares
Unidade Acadêmica: Faculdade de Comunicação
Instituição: UnB
Orientador (a): JANARA KALLINE LEAL LOPES DE SOUSA
Introdução: A Lei de Acesso à Informação, Lei N° 12.527 de 18 de novembro de 2011, está fundamentada no princípio da transparência.
Abrange órgãos e entidades públicas de todos os poderes e ainda organizações privadas de terceiro setor que recebem apoio
governamental. Ela garante que todas as transições, que não sejam classificadas como sigilosas, possam tornar-se acessíveis à sociedade
civil. A aplicação da Lei de Acesso à Informação ainda é muito recente e a maneira com que está sendo administrada pelas ouvidorias e
assessorias de comunicação do Distrito Federal ainda encontra-se de modo abstrato, o que impulsionou o desenvolvimento do presente
artigo, que busca compreender o perfil e a concepção dos ouvidores e assessores de comunicação de secretarias e administrações públicas
do GDF enfoque na Secretaria de Justiça e Cidadania do Governo do Distrito Federal (SEJUS).
Metodologia: A metodologia de pesquisa utilizada para a execução da análise foi quantitativa. Para o desenvolvimento da pesquisa
empírica dois modelos de questionário foram aplicados em assessorias e ouvidorias de administrações e secretarias do GDF. O intuito foi
traçar o perfil do ouvidor e do assessor de comunicação e entender a concepção dessas pessoas em relação a implementação da Lei de
Acesso à Informação. Os questionários aplicados aos ouvidores continham 18 questões e aos assessores de comunicação 36.
As
perguntas foram aplicadas diretamente pelos 30 estudantes de Comunicação da Universidade de Brasília que integraram o projeto. Os
questionários de ambas as áreas foram compostos de questionamentos sobre a participação das ouvidorias e assessorias na aplicação da
LAI. A amostra alcançada foi composta de 41 Secretarias e Administrações do DF.
Resultados: A pesquisa revelou que 66,07% das secretarias analisadas, tiveram o acompanhamento de comissão responsável pela gestão e
efetivação da Lei no GDF. Cerca de 73,09% tem o envolvimento das áreas de comunicação, sendo que 52, 02% tem gestão direta das
ouvidorias. Em relação ao total de Assessores de Comunicação que responderam a pesquisa, cerca de 45% estão satisfeitos com a
administração da lei . 25% não concordam como a lei está sendo aplicada, mas 70% afirmaram que o processo está sendo efetivo. Apenas
8% dos entrevistados afirmaram não existir dificuldades na aplicação da LAI. Com o foco na Secretaria de Justiça e Cidadania, foi
constatado que A Lei de Acesso à Informação revolucionou a relação entre civil e estado, garantiu maior autonomia ao cidadão e tornou as
atividades do governo transparentes. Muitos são os desafios, mas a LAI, já alterou significativamente o cenário da comunicação pública
brasileira.
Conclusão: A LAI é de suma importância para o Brasil no que diz respeito a políticas públicas, pois estimula a cidadania e estabelece canal
direto entre o governo e o cidadão. A Lei de Acesso à Informação é um grande avanço em relação à concessão do direito à informação e
empodera o cidadão quanto à execução do seu direito a cidadania. As áreas de Assessoria de Comunicação e Ouvidorias estão
estritamente relacionadas à implementação da lei, embora não haja área exclusiva designada para a administração da lei. Os resultados
coletados no presente artigo mostram que a aplicação no cenário nacional está sendo desenvolvida de maneira efetiva e que os assessores
e ouvidores de administrações públicas e secretarias do GDF estão preparados para lidar com a lei, graças ao empenho da Controladoria
Geral da União para qualificá-los.
Palavras-Chave: Comunicação Organizacional, Comunicação Pública, Acesso à Informação, Governo do Distrito Federal.
Colaboradores: Alberto Miranda
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Descrição petrográfica e micro-tectonica das rochas da transecta de refração sísmica na região leste do
estado de São Paulo (SP)
Cinthia Carla Costantin
Unidade Acadêmica: Instituto de Geociências
Instituição: UnB
Orientador (a): JOSE OSWALDO DE ARAUJO FILHO
Introdução: O trabalho em epígrafe faz parte de projeto da transição da crosta continental-crosta oceânica na região sudeste do Brasil na
Faixa Ribeira, Bacia do Paraná, e extremo sul da Faixa Brasília, que envolve o IG/ UnB, outras instituições e a Petrobrás. A finalidade é um
estudo petrográfico-microestrutural inédito em um perfil de ~340km semiparalelo à Transecta de Refração Sísmica (TRS), na escala ~de
1:200.000, onde foram descritas 67 lâminas de tectonitos relativos a 33 pontos, com ênfase nas descrições de 90% de milonitos de zonas
de cisalhamento anastomosadas (ZCs) e suturas regionais e 10% de rochas da borda da Bacia do Paraná, incluindo diabásio. As lâminas
relativas às ZCs indicaram milonitização acentuada de rochas granito-gnássicas, sugerindo uma exumação com uma velocidade media de
terrenos com esta composição. Não foi registrada forte milonitização na região do Nappe de Socorro-Guaxupé, o que cria a suspeição da
não existência de intensos cavalgamentos nesta estrutura regional.
Metodologia: Utilização da metodologia de coleta de amostra de campo, na maioria de tectonitos em zonas de cisalhamento ao longo da
TRS, determinação de coordenadas UTM, identificação, descrição de afloramentos e medição da atitude de tectonitos e estruturas
mesoscópicas, com coleta de amostras orientadas, quando possível. Posterior seleção de amostras mais representativas para corte e
confecção de lâminas delgadas e descrição petrográficas e microtectônica de 67 cortes de amostras representativas, assim como obtenção
de microgafias de microrregiões e microestruturas mais expressivas e importantes das lâminas. Posterior organização das micrografias em
três segmentos da TRS, em um atlas petrográfico e microtectônico simplificado, como resultado deste PIBIC, e para aplicações em futuras
apresentações, comunicações em congressos e publicações.
Resultados: Os resultados das descrições microtectônicas apontam para uma predominância de rochas de composição protomilonítica a
milonítica na região mais costeira da Faixa Ribeira, no trecho A da TRS, com 12 pontos de amostragem, com predominância de rochas
granito-gnáissicas, com mais intensa milonitização, estimada profundidade de geração de~25-30km, sugerindo um conjunto de ZCs
subparalelas, espaçadas de poucas dezenas de kms. No trecho B da TRS, com 16 pontos, há ocorrência de protmilonito dúctil e milonito,
sugerindo que a profundidade de geração estimada varia entre ~17 a 25km, e se situa no terreno Embu e na região do Nappe de SocorroGuaxupé. O trecho C, no NW do terreno arqueano Embu e São Roque, com 15 pontos, revela rochas miloníticas derivadas de granitognaisse, de corpos intrusivos ácidos a intermediários e rochas pouco deformadas alcalinas cretáceas. No trecho C, diminuem os milonitos e
ocorrem quartzo xisto e rochas sedimentares da Fm. Itararé da borda da bacia do Paraná.
Conclusão: i. Contribuição à caracterização geológica e estrutural da região paralela à TRS, SE e E do estado de São Paulo, parte do projeto
de transição da crosta continental-oceânica-SE do Brasil,(IG,UnB-Petrobrás),ii.caracterização e classificação das estruturas microtectônicas
como consequência das fases de deformação ao longo da TRS na Faixa Ribeira e orógeno Apiaí e no contacto NW com a bacia do Paraná, iii.
caracterização da cinemática e constatação da maior frequência de ocorrência de zonas de cisalhamento (ZCs) em rochas graníticas do
terreno do arco magmático do Rio Negro, iv. caracterização de menor frequência de ocorrência das ZCs em rochas orto, paragnáissicas e
metassedimentares dos terrenos São Roque e Embu, v. interpretação de média a lenta exumação nas ZCs, baseado na baixa frequência de
microfissuras em quartzo e feldspato, vi.material para ilustração micrográfica deste PIBIC e material disponível para um atlas preliminar
de milonitos para futuras publicações e fins didáticos.
Palavras-Chave: Projeto crostas continental-oceânica, SE Brasil, transecta sísmica, Leste de São Paulo, Faixa Ribeira, Bacia do Paraná,
microtectônica, zonas de cisalhamento, milonitos.
Colaboradores: Adriana Chatack Carmelo, Renato B. Bernardes
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Expressões Idiomáticas – ESPANHOL
Cinthia Duarte Militão
Unidade Acadêmica: Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução
Instituição: UnB
Orientador (a): VIRGILIO PEREIRA DE ALMEIDA
Introdução: O projeto Dicionário Eletrônico Multilíngue de Expressões (DEMEx) tem o intuito de produzir um livro eletrônico (e-book) com
Expressões Idiomáticas (Eis) equivalentes em quatro idiomas - português, inglês, espanhol e francês. Esta pesquisa se baseia no conceito de
competência formulaica do modelo de competência comunicativa de Celce-Murcia (2007). Segundo ela, esta competência está relacionada
à capacidade do falante de identificar e utilizar formas fixas, estruturas da língua que não são separáveis. Diversas pesquisas vêm
demonstrando o uso de expressões idiomáticas no cotidiano das pessoas, até mesmo em jornais e programas de televisão, às vezes para
despertar o interesse de um público em particular (ALVAREZ, 2011). Como aprender uma língua se supõe adquirir a competência
comunicativa e cultural necessária (VEIGA, 2014), o uso de estruturas formulaicas é importante para evidenciar competência comunicativa,
uma vez que, segundo Pawley e Snyder (1983, p. 193) falante nativo geralmente
Metodologia: A pesquisa foi inicialmente composta por uma discussão teórica na qual diversas teorias foram apreciadas. Propostas
teóricas de autores como Biderman (2001), Xatara (1998), Zuluaga (1980) Sevilla Muñoz (1999) e Tagnin (1988) foram discutidas,
entretanto, o grupo de pesquisa optou por adotar a proposta teórica de Nurenberg, Sag e Wasow (1994) que estabelece seis princípios
característicos para as EIs, a saber, convencionalidade, inflexibilidade, figuratividade, proverbialidade, afetividade e informalidade. A partir
daí coletamos expressões em diversos programas televisivos, séries de TV, novelas, filmes e matérias de jornais. Em um segundo momento
analisamos tais expressões a fim de selecionar um número mais reduzido para uma análise mais densa de seus significados e da etimologia
de cada expressão.
Resultados: No caso do espanhol, excluímos algumas expressões que eram utilizadas apenas regionalmente. A pesquisa evidenciou que as
línguas latinas envolvidas partilham diversas imagens semelhantes em suas Eis. Como exemplo, podemos citar, echar leña al fuego (por
lenhas na fogueira), ser uña y carne (ser unha e carne) e poner las manos al fuego (por as mãos no fogo), em que as EIs em espanhol
possuem tradução praticamente literal com o português.
Conclusão: Apesar do número reduzido de Eis analisadas, confirmamos a afirmação de Nurenberg, Sag e Wasow (1994) de que nem todos
os princípios são encontrados em todas as EIs. Não obstante, a possibilidade de analisar uma expressão fazendo uso dos princípios nos
auxiliou a buscar propriedades semelhantes nas Eis das diversas línguas envolvidas na pesquisa, o que contribuiu para unificar um trabalho
envolvendo quatro idiomas distintos.
Palavras-Chave: Expressão Idiomática. Competência Comunicativa, Competência Formulaica. Linguagem Familiar. Língua Espanhola.
Colaboradores: Contribuição acadêmica da Professora Ana Paula Cavalcante.
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A formação crítica em educação física na FEF/UnB: um estudo comparativo entre a licenciatura e o
bacharelado.
Ciro Thome Queiroz Torres
Unidade Acadêmica: Faculdade de Educação Física
Instituição: UnB
Orientador (a): EDSON MARCELO HUNGARO
Introdução:
Metodologia:
Resultados:
Conclusão:
Palavras-Chave:
Colaboradores:
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Práticas identitárias de aprendizes de inglês na escola pública
Clara Camargos Lima
Unidade Acadêmica: Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução
Instituição: UnB
Orientador (a): MARIANA ROSA MASTRELLA DE ANDRADE
Introdução: Este trabalho objetiva investigar a construção da identidade de aprendizes de inglês oriundos de escolas públicas em região de
vulnerabilidade no Distrito Federal. Como base teórica, nos apoiamos nos estudos identitários da pós-modernidade, segundo os quais as
identidades são construídas na e por meio da língua (NORTON, 2000, 2012), através dos discursos (MOITA LOPES, 2002), e em relações
desiguais de poder (SILVA, 2000, HALL, 2000). Para vários autores dessa linha teórica, os estudos identitários são importantes porque
identidade não é simplesmente categorização abstrata ou linguística dos sujeitos, mas posições que permitem ou embargam acesso a
relações e bens da vida social.
Metodologia: Nesse sentido, este estudo então investiga a maneira como aprendizes de inglês de um projeto de extensão da UnB têm suas
identidades construídas a partir da inserção em um curso da língua inglesa. Foram entrevistados 18 alunos, convidados a falar sobre suas
histórias, experiências, expectativas e desejos em relação ao inglês, através de análises qualitativas interpretativistas (MOITA LOPES, 1994).
Resultados: Os resultados mostram uma visão negativa da escola pública, como entidade que não atende às expectativas da comunidade
em relação à aprendizagem de línguas. Mostram também que os aprendizes depositam grandes expectativas sobre o inglês, vendo-o como
um forte meio de empoderamento, uma chave para abrir as portas da vida profissional, o artifício que permite viajar e sair de si mesmo. O
domínio da língua inglesa é considerado como possibilidade de “subir na vida” e como resistência a identidades negativas de “aprendizes
incapazes” ou de “pessoas de baixa renda que não aprendem”.
Conclusão: Os dados apontam fortemente para a necessidade de discutirmos como o ensino de línguas no Brasil tem contribuído para a
manutenção da desigualdade e, diante disso, de que maneira aprender novas línguas pode concorrer para o exercício de cidadania e para o
aumento da democracia no país.
Palavras-Chave: Identidade e ensino-aprendizagem de línguas, Ensino de línguas e inclusão social.
Colaboradores: Professor Avram S. Blum
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Modelos Organizacionais e estrutura de controladoria: análise comparativa entre os setores privado e
público.
Clara Cristina da Silva Panza
Unidade Acadêmica: Depto de Ciências Contábeis e Atuariais
Instituição: UnB
Orientador (a): CLESIA CAMILO PEREIRA
Introdução: A Controladoria tem como principal missão fornecer informações tempestivas e concisas para a tomada de decisão no âmbito
empresarial, levando a organização a alcançar seus objetivos. Pode ser vista como um órgão de apoio aos gestores ao fornecer dados
capazes de influenciar a tomada de decisão. Pode ser classificada como órgão de linha ou staff. Quando órgão de linha desempenha
posição atuante no processo decisório da organização. Já quando classificada como staff, possui atribuições de assessoramento e controle,
e não impõe a aceitação dos dados fornecidos. Nesse contexto surge a importante existência do Controller, responsável pela área da
controladoria. Ele é responsável pelo projeto e funcionamento do sistema por meio do qual se coleta e relata as informações de controle
que são relevantes ao processo de gestão e decisão.
Metodologia: Objetivando analisar como a Controladoria está inserida na estrutura organizacional das trinta maiores empresas do DF,
sendo quinze do setor público quinze do setor privado, foram coletadas informações através da aplicação de questionário estruturado. A
pesquisa se enquadra na classificação de empírica qualitativa em virtude da visão teórica que se pretende adotar. E quantitativa, em
relação ao tratamento dos dados que se propõe para a realização, pois a principal metodologia que será utilizada é a estatística, para a
análise dos dados. A partir da revisão da literatura (CATELLI, 2001, BORINELLI, 2006, TUNG, 1974, OLIVEIRA,2000, CREPALDI, 2004,
FIGUEIREDO e CAGGIANO, 1997) foram analisadas as classificações da controladoria e definido o perfil do Controller responsável por essa
área.
Resultados: Quanto a proposta de trabalho apresentada percebeu-se na análise dos dados que em maioria a controladoria está situada
como um órgão de staff, apenas oferece subsídios para que se tomem decisões, sem participar destas. O órgão está subordinado à
Diretoria Financeira com maior destaque nas empresas do setor privado, e o Controller é responsável pelo mecanismo de controle e
fornecimento das informações. No caso do setor público foi analisado que, em maioria, não existe o órgão com a denominação
Controladoria, nessa situação ele é formado por um conjunto de departamentos (Orçamento, Custos, Controle, dentre outros), que são
independentes e possuem cada um sua própria gerência, mas todos estão subordinados à uma mesma vice-presidência e não são atuantes
no processo decisório. Por conta da discriminação por departamentos, o perfil do profissional à frente da controladoria não foi reportado
pelas empresas.
Conclusão: Na coleta de dados da pesquisa empregada observa-se que as empresas do setor privado possuem uma unidade organizacional
denominada Controladoria. Já o público, em maioria, possui essa unidade organizacional departamentalizada em setores. Nas empresas
pesquisadas a Controladoria exerce o papel de staff, estando subordinada a gerência financeira ou a presidência do órgão. As funções
observadas são diretamente ligadas ao fornecimento de informações ou ao mecanismo de controle destas. O perfil de Controller
destacado na análise é do profissional que possua conhecimentos de contabilidade, visão estratégica e sistêmica, ética, habilidade de
gestão entre outros. Este perfil não foi definido pelas empresas que possuem as funções de controladoria distribuídas entre várias áreas da
organização.
Palavras-Chave: Controladoria. Estrutura de Controladoria. Controller. Perfil.
Colaboradores: Agradecimento às empresas dos setores público e privado do Distrito Federal que responderam o questionário.
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Mapeamento de professores licenciados em música concursados em escolas de educação básica das
cidades satélites do Distrito Federal na década de 1960: uma pesquisa documental
Clarice Cabral
Unidade Acadêmica: Departamento de Música
Instituição: UnB
Orientador (a): DELMARY VASCONCELOS DE ABREU
Introdução: Este é um recorte de uma pesquisa em andamento que tem como objetivo fazer um levantamento de fontes documentais
contendo entrevistas com professores de música pioneiros que atuaram nas escolas de educação do Distrito Federal – DF. A preocupação
com essa temática decorre da necessidade de se compreender o modo como a educação musical escolar vem sendo construída no DF, seja
nas políticas educacionais, seja em processos de formação e profissionalização de professores, seja nas práticas docentes. As fontes
documentais catalogadas que trazem uma série de entrevistas com professores de música, pioneiros que atuaram nas escolas de
educação do Distrito Federal – DF na década de 1960. Esses documentos foram catalogadas e fazem parte do acervo do Museu da
Educação do Distrito Federal – MUDE. Interessa-nos fazer uma análise das informações trazidas pelos entrevistados sobre o modo como a
educação musical escolar foi se constituindo nas primeiras décadas (1960).
Metodologia: A pesquisa baseou-se em fontes históricas capturadas no MUDE. O método da pesquisa documental busca compreender de
forma indireta, por meio da análise, documentos produzidos, neste caso, entrevistas transcritas pelo MUDE. Segundo Fonseca (2002, p.
32), as fontes documentais recorrem a materiais mais diversificados, sem tratamento analítico como jornais, revistas, relatórios,
documentos oficias, cartas, filmes, fotografias, vídeos entre outros. Os critérios selecionados para a pesquisa consistiram em focar apenas
nas fontes escritas que remetiam as entrevistas com professores de música. Detemo-nos apenas nas primeiras transcrições feitas pelo
MUDE. Dessas transcrições, encontramos vários documentos transcritos com entrevistas de professore e alunos da década de 1960.
Porém, dessas transcrições apenas três documentos eram de entrevistas com professores de música. Os professores entrevistados são:
Márcia de Souza Almeida, Maria de Lourdes Cruvinel Brandão e Neuza França.
Resultados: A primeira entrevista consiste nas considerações da professora Márcia de Sousa Almeida, concursada no ensino de música na
escola Elefante Branco. Marcia foi designada para trabalhar com o professor Reginaldo de Carvalho, coordenador da área. Ajudou a formar
o clube de música. As palavras-chave identificadas na entrevista são: música, educação, escola de música, clube de música. A segunda
entrevista, trata do depoimento da professora Maria de Lourdes Cruvinel Brandão. Lecionou música na primeira escola de educação básica
do Distrito Federal Júlia Kubitschek e na primeira escola parque de Brasília, 308 sul. De seu relato evidenciamos palavras chave como:
crianças, iniciação musical, bandinha infantil e corais. A terceira entrevistada foi a professora Neuza França. Ingressou em 1960 na CASEB
na área de música. A escassez de profissionais na sua área de atuação, fez com ela atuasse na rede oficial de ensino, em escolas
particulares e religiosas, em corais, bandinhas infantis e ainda como
Conclusão: A síntese dessas entrevistas apontam para a relevante contribuição que as três professoras de música, no cenário da educação
musical escolar do Distrito Federal. Os conceitos e princípios em educação musical poderão ser melhor investigados a partir das palavraschave elencadas quais sejam: música, educação, escola de música, clube de música, crianças, iniciação musical, bandinha infantil e corais,
educação musical, corais, canto, orquestra sinfônica, instrumental, piano, iniciação musical, aulas, hinos, sistema educacional. Acreditamos
que ao levantar essas fontes documentais e conhecer o significado que estes profissionais atribuem para as próprias lembranças sobre o
modo como a educação musical foi implementada do Distrito Federal há uma significativa contribuição para a área de educação musical no
que se refere a recuperação de acontecimentos históricos que tratam da educação musical a partir do ano de 1960. Fazer esse tipo de
pesquisa não é fácil, pois reconstruir uma história é n
Palavras-Chave: educação musical escolar, professores de música da década de 1960, distrito Federal, fontes comentais
Colaboradores: Clarice Cabral
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Análise da obra “Experiência n°2”: a intelectualidade e o experimentalismo modernista na arte de Flávio
de Carvalho
Clarissa Brito de Oliveira
Unidade Acadêmica: Departamento de História
Instituição: UnB
Orientador (a): DANIEL BARBOSA ANDRADE DE FARIA
Introdução: Nesta pesquisa pretendeu-se analisar questões centrais na articulação de opostos de Mario de Andrade em torno do indivíduo
e nação, particular e coletivo, história social e política, na obra Lira Paulistana, na qual a poesia passa a conter um caráter de “poesia-ação”,
engajada com o cotidiano brasileiro. Nesse sentido, a definição “poeta de si mesmo” agarrado ao “poeta eu mais o mundo” de Antônio
Cândido foi norteadora, dado que Mário de Andrade em sua fase final trata de si e dedica-se ao mesmo tempo à conjuntura social e
política na qual está inserido. A cidade foi tratada ao longo da análise como elemento de representação da coletividade social, e o
intelectualismo como expressão individual, de modo que a partir dessa perspectiva tornou-se possível prosseguir na tentativa de
compreender esse momento do modernismo brasileiro já em sua segunda fase, frutífera na produção poética e também na prosa.
Metodologia: Foi pesquisada a obra Lira Paulistana contida na primeira edição da obra Poesias Completas prevista e organizada por Mário
de Andrade em 1943. Para sua análise foram utilizados alguns teóricos da crítica literária como João Luiz Lafetá e Antônio Cândido,
elucidativos no processo de compreenção das composições poéticas de Mario de Andrade. Para fundamentar a experiência intepretativa,
Hans Jauss, teórico da crítica literária alemã que postula as três etapas de leituras sucessivas, a compreensão, a interpretação e a aplicação.
Foi utilizada particularmente para o enriquecimento intepretativo, a coletânea de cartas de Mario de Andrade feita por Carlos Drummond
de Andrade em 1982. Também foram estudados textos complementares que incluem, entre outros, autores como Walter Benjamin,
Octavio Paz, Starobinsk e Paul Ricouer.
Resultados: Foi observado que a obra Lira Paulistana está contida em um processo de reavaliação crítica feita por Mario de Andrade ao
tratar de seu percurso de vida e também ao tratar do movimento modernista quanto à técnica e à consciência profissional. Dessa forma,
são levantadas fortes críticas tanto ao contexto social e político interno, ditatorial, quanto externo, nos fins da Segunda Guerra. São feitas
referências também à questões históricas como a escravidão e o período colonial. Nesse sentido, Mario de Andrade associa diversos temas
a partir do cotidiano de forma pessimista e melancólica, aspecto relacionado ao seu forte caráter testamentário. Por ser aclamado pela
crítica e pela memória do período, sua produção é analisada e reinterpretada continuamente. Nesse sentido, este estudo não pretendeu
dar conta desse complexo de interpretações, mas promover, dentro de tantas outros olhares da crítica literária, uma perspectiva
historicista.
Conclusão: Tornou-se evidente que há inúmeros outros aspectos a serem pesquisados na obra Lira Paulistana, inaugurados à cada
releitura. Para sua interpretação, é enriquecedor que seja vista no horizonte geral das publicações de Mário de Andrade, ao contrário de
ser fadada a um patamar subalterno, por tratar das angústias também pessoais do poeta e acentuar dissonâncias do movimento reveladas
na construção homogênea que se convencionou fazer em torno do período. A associação entre a melancolia do poeta é também associada
aos fins do movimento modernista. Em adição, Mário de Andrade conclui em sua revisão crítica que o ”aportuguesamento” teria se
tornado excessivo. Nesse sentido se dá a insatisfação do poeta, perceptível na obra. O escritor diz ver muita vaidade e uma forte ausência
de realidade em sua produção e nas obras de muitos de seus colegas que tentavam impregnar tudo com um sentido utilitário e prático.
Palavras-Chave: Lira Paulistana, intelectualismo, cidade, modernismo, poética.
Colaboradores: Clarissa Brito de Oliveira
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AVALIAÇÃO DE SONDAS FLUORESCENTES EM NANOPARTÍCULAS DE POLIACRILATOS
Clarissa Machado e Dias Borges
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade da Ceilândia
Instituição: UnB
Orientador (a): ANDERSON DE JESUS GOMES
Introdução: Durante a história, a utilização de grande parte dos fármacos foi limitada por vários fatores farmacocinéticos, em exemplo, o
número elevado de efeitos colaterais. Tornando difícil o aumento da concentração do fármaco e o sucesso do tratamento (FERREIRA,2009).
A nanotecnologia associada a novos fármacos é promissora para a indústria farmacêutica, uma vez que, possibilita o desenvolvimento de
tratamentos mais eficientes e com grande redução dos efeitos colaterais. Dentre os sistemas de nanocarreadores, as nanopartículas
poliméricas são bem eficientes.(GARCIA, 2014) O tetraetoxiortosilicato (TEOS) é uma excelente matriz. Seus estudos são realizados com a
sonda fluorescente apenas adsorvida ou encapsulada em meio à rede de sílica. O IR-780 é um corante próximo aos infra-vermelhos. Sua
hidrofobicidade e toxicidade limitam as aplicações clínicas (JIANG et al., 2015).
Metodologia: As partículas foram preparadas pelo método sol-gel sob agitação do hidróxido de amônio como catalisador, De forma geral,
as partículas foram preparadas pelo método sol-gel sob agitação do catalisador hidróxido de amônio, TEOS e o solvente metanol. Foi
possível obter micropartículas com baixo grau de agregação dissolvendo-se 200 µl do polímero TEOS em 16 ml de metanol seguido de
adição lenta de 4 ml de hidróxido de amônio e 10 mg de metotrexato. Esta adição foi realizada sob agitação constante a 5000 rpm, à
temperatura ambiente durante aproximadamente uma hora. Após a evaporação do hidróxido de amônio, o volume foi centrifugado a
14000 rpm durante 10 minutos. As micropartículas resultantes foram lavadas com água destilada por pelo menos três vezes. Ao final do
processo de lavagem, as micropartículas foram estocadas sob refrigeração. Em seguida, alíquotas da solução foram recolhidas e utilizadas
para a avaliação da distribuição de tamanho da partícula, índice de polidispersão, potencia
Resultados: Quanto às medições de tamanho (DLS) das micropartículas, estas possuem um diâmetro entre 140 e 430 nm. Além disso, a
eficiência de encapsulamento foi de aproximadamente 40,0 ± 4%. O potencial zeta medido para o nanopartículas de TEOS contendo IR-780
foi de -6,4 ± 3,5 mV. O índice de polidispersão foi em torno de 0,12 a 0,26 indicando baixa agregação das partículas, sendo esta observação
confirmada na Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). Espectros de absorção na região UV-vis para o IR-780 livre foram registrados
como mostrados na figura 3. O IR-780 apresentou um pico de absorção em 780 nm e um pico e emissão em 810 nm. O perfil de liberação
do fármaco, durante as primeiras horas apresentou rápida liberação e, posteriormente, liberação controlada após as primeiras 24 horas. A
superfície observada por microscopia eletrônica de varredura (MEV) possui forma esférica, lisa e com baixa tendência a aglomeração.
Conclusão: De acordo com os resultados apresentados, infere-se que o composto IR-780 adsorvido ou encapsulado em meio às
micropartículas de TEOS mostrou reduzida tendência a aglomeração, distribuição de tamanho satisfatória e boa eficiência de
encapsulamento. Além disso, de acordo com a análise morfológica obtida com o MEV, pode-se observar que as partículas produzidas
apresentaram-se esféricas, com superfície lisa e de tamanho regular. Em relação ao perfil de liberação, o comportamento apresentado foi
que a fase de liberação rápida foi seguida por uma liberação lenta de IR-780 por até 7 dias. Estas observações, inicialmente, tornam este
sistema de liberação eficiente e, podendo ser viabilizado futuramente para administração in vivo. Todavia, há muitos estudos que mostram
que as micropartículas de TEOS também podem ter sua superfície modificada para melhoramento do potencial do sistema de liberação
(WANG, 2008).
Palavras-Chave: TEOS, IR-780, nanopartículas
Colaboradores: Vinícius Ricardo de Souza
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Educação Emocional: caminhos para um ensino integrado
Clarissa Pimentel Portugal
Unidade Acadêmica: Departamento de Teoria e Fundamentos
Instituição: UnB
Orientador (a): INES MARIA MARQUES ZANFORLIN PIRES DE ALMEIDA
Introdução: Com o intuito de compreender melhor a atual estrutura educacional do Brasil e elucidar formas e caminhos para promover
uma educação integral a favor do cidadão e da sociedade, a presente pesquisa se debruçou sobre a história da educação e a formação do
humano no ocidente. Nossa atual estrutura social muito se deve à ampla história ocidental e em especial aos últimos séculos na qual
vivemos as maiores mudanças tecnológicas e, consequentemente, estruturais da nossa sociedade. Isso significa que os nosso processo de
formação base – através da família e da escola – está imerso na constituição de pensamento e controle que é a sociedade. As várias falhas
desse sistema social se refletem em instituições menores e a educação se encontra imersa nesse sistema. Com auxílio de educadores da
nossa história e na nossa própria constituição humana – corpo, cognição, emoção e espiritualidade – procurarei traçar pontos de
compreensão e possíveis alternativas para transformações positivas.
Metodologia: A análise metodológica constituiu-se a partir da pesquisa histórica da educação ocidental, principiando na Grécia Antiga com
a Paidéia, atravessando os tempos à Roma, Idade Média, Renascimento e Idade Moderna, com detalhamentos de cada século, até a
contemporaneidade. Juntamente ao estudo da formação humana progressiva através da compreensão neurológica dos processos de
recepção - sensação, instinto, emoção e cognição - além do olhar da psicanálise freudiana em prol do aprofundamento da importância das
emoções na constituição do ser. Com essa compreensão ampliada da educação, do coletivo social e do sujeito foi possível ratificar a
importância e necessidade de uma formação integral do ser humano.
Resultados: A educação ocidental tem se alterado continua e profundamente ao longo da história, tanto como um reflexo de cada
sociedade como uma plataforma utópica para a promoção de uma nova sociedade ideal, conforme os anseios de cada momento. Por esse
aspecto duplo, o seu acesso foi majoritariamente restrito a uma parcela abastada e masculina, relegando todos os outros membros de
dada civilização à falta de formação, uma educação direcionada a uma função específica e técnica, ou apenas o necessário para ser útil na
sua função social. Por outro lado, a história nos agraciou com verdadeiros pesquisadores e educadores que acreditavam na possibilidade
transformadora da educação e que nela depositaram suas vidas em prol da formação de uma sociedade melhor. Através dessas ideias e
métodos de verdadeira transformação, cuja base permaneceu inalterada desde Platão, é possível entrever o verdadeiro valor e propósito
da educação inscrito na centralidade de uma formação integral.
Conclusão: A prática e a teoria tiverem poucos momentos de contato ao longo da história, principiando na Grécia que, em seu
deslumbrante e breve suspiro viveu a Paidéia. Nomes como Platão, Quintiliano, Carlos Magno, Vives, Lutero, Comenius, Pestalozzi, Fröebel,
Paulo Freire e tantos outros, cada um em seu tempo e lugar, produziram verdadeiras transformações na sociedade e cujas ideias e práticas
irradiavam a formação integral do ser, o seu intelecto, o seu corpo, as suas emoções e sua espiritualidade. Pensaram o ser humano como
sujeito singular e coletivo e que, na sua totalidade, promoveria a sociedade ideal em conformidade com o seu tempo. Ademais, estudos
sobre o ser humano e sua formação psíquica, em especial, referenciados no aporte teórico psicanalítico, reforçam a complexidade do
sujeito e confirmam a importância da educação ao se debruçar também sobre esse aspecto da constituição humana. Afinal só nos
tornamos humanos porque um Outro nos acolheu e imprimiu as “marcas” da humanidade.
Palavras-Chave: Educação, Formação, Ser Humano Integral, Emoção.
Colaboradores: Por configurar-se como uma pesquisa de abordagem qualitativa inscrita na dimensão teórico-documental restringiu-se às
leituras orientadas com elaboração e produção escrita do trabalho proposto, cujo resumo é apresentado.
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Português para estrangeiros na rede pública do Distrito Federal (2010 – 2011) na perspectiva da
administração central – Secretaria de Educação
Claudia Muriel Justiniano da Cruz
Unidade Acadêmica: Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução
Instituição: UnB
Orientador (a): LUCIA MARIA DE ASSUNÇÃO BARBOSA
Introdução: No contexto de um mundo globalizado, os dados da ONU acusam que a partir de 1970, o número de migrantes internacionais
quase triplicou. Há de se acentuar os grandes desafios enfrentados pelos imigrantes e pessoas e situação de refúgio em uma nova
sociedade, sobretudo das crianças e jovens, as quais também enfrentam o contexto escolar. O Brasil, ainda que apareça como País
acolhedor e ofereça alguns programas de auxílio a essas populações, não conta com número significativo de cursos de português para
estrangeiros. Destarte, esta pesquisa objetiva: (i) mostrar o levantamento numérico atualizado acerca da quantidade de alunos
estrangeiros nas escolas públicas do DF (no biênio 2012-2014) e (ii) averiguar se houve, por parte da Secretaria de Educação do DF e da
Coordenação Regional, ações e estratégias específicas para fazer face a eventuais dificuldades enfrentadas pela administração das escolas
e pelos professores.
Metodologia: Este projeto tem como metodologia procedimentos de base qualitativa, de natureza exploratória e descritiva. De acordo
com os argumentos de Minayo (2007, p. 164), esta pesquisa se enquadra no “estudo de caso”. Assim, esta pesquisa mapeia o número e a
procedência de estudantes (crianças e jovens) estrangeiros matriculados nas escolas públicas do DF, no período de 2012-14, por meio da
análise documental de dados gerados pela Secretaria de Educação do DF. Em um segundo momento, busca compreender os mecanismos
ou processos subjacentes ao objeto de pesquisa, com base em análises de eventuais dificuldades apontadas pelos sujeitos envolvidos
(neste caso, a Secretaria de Educação do DF, a Coordenação Regional e os professores). No concernente aos professores, o levantamento e
análise de dados serão feitos por meio de aplicação de questionários.
Resultados: Andrade (2009) documentou que, no ano de 2009, havia 284 alunos estrangeiros nas escolas públicas do DF. Porém, até 2014,
esse número aumentou em 58%. Em 2014, 51% eram americanos e a maioria dos alunos estrangeiros estava na DRE do Plano Piloto e
Cruzeiro. Por meio dos questionários aplicados, nota-se que muitas dificuldades são encontradas no ensino público em que estrangeiros
estão presentes. A barreira linguística é considerada como o principal fator de diferenciação de ensino entre alunos brasileiros e
estrangeiros, de acordo com professores, isso pode ser visto pela relação entre o pouco domínio da língua portuguesa e o baixo
rendimento dos estudantes estrangeiros nas diversas disciplinas escolares. Por meio dos dados obtidos, constata-se a impossibilidade de
um atendimento diferenciado por parte dos professores aos alunos estrangeiros. Destarte, apura-se a importância de ações específicas
para sanar as dificuldades encontradas no ensino para estrangeiros na rede pública do DF.
Conclusão: Após este estudo, detecta-se que a língua se torna obstáculo para a aprendizagem dos conteúdos e para a socialização dos
alunos estrangeiros com o restante da turma. Os dados apontam a importância de um reforço e acompanhamento diferenciado em sala.
No entanto, é importante salientar que, mais do que essas ações, um professor especializado (com material específico) em ensino de
português para estrangeiros é necessário, pois, com a aquisição da língua de ensino (português), os alunos poderão ter êxito nas demais
disciplinas. A partir desta pesquisa, percebeu-se que não há ações na SEEDF e DREs para minimizar as dificuldades desse ensino. Além
disso, verifica-se a importância de diálogo e atividades específicas da SEEDF, DREs, Coordenação e professores para adaptar os alunos
estrangeiros à escola, à sociedade e à cultura. O contato entre universidades e escolas para a continuidade de pesquisas direcionadas a
esse tema também é visto como ponto essencial dentro deste cenário.
Palavras-Chave: Ensino-aprendizagem de Português para Estrangeiros, Estudantes estrangeiros no ensino público do DF, Português para
Estrangeiros, Inserção linguístico-cultural, Ensino Público, Formação de Professores, Elaboração de material didático
Colaboradores: Secretaria de Educação do Distrito Federal
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Qualidade de Vida de pessoas com lesão medular: uma revisão da literatura
Críssia Maria Menezes Costa
Unidade Acadêmica: Departamento de Enfermagem
Instituição: UnB
Orientador (a): LUCIANA NEVES DA SILVA BAMPI
Introdução: A lesão medular é uma agressão à medula espinhal decorrente de traumatismo ou doença que pode levar a alterações
motoras, sensitivas, autonômicas e psicoafetivas. Por ser uma situação grave e irreversível, exige um programa de reabilitação longo,
complexo e eficaz, que na maioria das vezes não leva à cura, mas auxilia na adaptação à nova vida. Esse processo de reabilitação se inicia
no primeiro atendimento e vai para além da prevenção dos danos causados pela lesão, objetivando principalmente a melhora da qualidade
de vida (QV) por meio da independência funcional, da melhora da autoestima e da inclusão social. Nesse contexto realizou-se uma revisão
integrativa de artigos originais com o intuito de avaliar como a qualidade de vida em pessoas com lesão medular é abordada na literatura
nacional.
Metodologia: Revisão integrativa da literatura, realizado por meio de busca online das produções científicas nacionais sobre a qualidade de
vida em lesados medulares, no período de 2005 a 2015, nas bases de dados LILACS, SciELO e BDENF.
Resultados: Com a análise dos dados foi possível identificar três eixos temáticos sobre a abordagem da qualidade de vida em pessoas com
lesão medular - Avaliação da QV em lesados medulares por meio de instrumentos, Influências sobre a QV e Estratégias de enfrentamento
da lesão medular e a QV.
Conclusão: Essa pesquisa mostra como a adaptação a lesão medular é um processo complexo e que tem um impacto direto sobre a
qualidade de vida das pessoas. Compreender a percepção desses indivíduos acerca da sua condição e dos fatores que interferem em sua
qualidade de vida é uma importante forma de conhecer a realidade vivida por eles, e assim, ter subsídios concretos para propiciar
melhorias na abordagem ao lesado medular.
Palavras-Chave: Qualidade de vida. Lesão Medular
Colaboradores: sem colaboradores
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GERMINAÇÃO E MORFOLOGIA DE SEMENTES DE ESPÉCIES ABUNDANTES EM AMBIENTE DE VEREDA DO
DISTRITO FEDERAL
Cristiane Alves Machado
Unidade Acadêmica: Ciências Biológicas
Instituição: UCB
Orientador (a): Chesterton Ulysses Orlando Eugênio
Introdução: A bioetria é um subsídio que fornece informações para realizar a caracterização ecológica da planta como a forma de dispersão, a fase de sucessão ecológica e o estabelecimento de plântulas
(MATHEUS; LOPES, 2007). Também serve para caracterizar e diferenciar espécies de um mesmo gênero (CRUZ et al, 2001; MATHEUS; LOPES, 2007). No Brasil, há uma concentração de trabalhos sobre a
biometria de espécies arbóreas (Gusmão et al. 2006; Nogueira et al. 2010), sendo o componente subarbustivo-arbustivo pouco estudado.
Outro aspecto importante na
compreensão da ecologia da espécie são as condições ambientais, visto que a germinação é influenciada por fatores como a temperatura. Esta é capaz de influenciar na absorção de água e na velocidade com
que ocorrem as reações químicas reguladoras do processo germinativo na semente (FERREIRA; BORGUETTI, 2011). Para germinar, as plantas do cerrado necessitam serem expostas a diferentes padrões de
temperatura, sendo algumas a temperatura constante maiores, umas a temperaturas menores, e outras a uma alternância de temperaturas (CARMONA et al., 1998).
Nas veredas, encontram-se várias espécies herbáceas, subarbustiva e arbustivas (MUNHOZ et al., 2011) que foram pouco estudadas quanto a biometria e efeito da temperatura na germinação, carecendo de
informações para descrição ecológica do local. Exemplo dessas espécies são Ludwigia nervosa (Poir.) H. Hara, Sysirinchium vaginatum Spreng. e Sinningia elatior (Kunth) Chautems.
Ludwigia nervosa (Poir.) H . Hara (Onagraceae Juss.), popularmente conhecida como lombrigueira, é uma espécie pantropical, de hábito arbustiva, com distribuição principalmente em lugares com alta umidade
no solo, podendo tolerar solos saturados por água (CAMPOS, 2010). Sisyrinchium vaginatum Spreng. (Iridaceae Juss), popularmente chamado de capim-trança, capim-rei ou canchalágua, é uma erva típica do
cerrado (MUNHOZ et al., 2011), com uso medicinal no combate a febre, resfriado e problemas intestinais (SOUZA; FELFILI, 2006). Sinningia elatior (Kunth) Chautems é encontrada em áreas alagadas com ampla
distribuição na América do Sul, sendo considerada uma espécie neotropical (ARAUJO et al., 2005; AFFONSO et al., 2014). Essa possui hábito subarbustivo (MUNHOZ; FELFILI, 2007).
O objetivo desse estudo foi analisar a influência da temperatura nos parâmetros germinativos e realizar a biometria de sementes de Ludwigia nervosa, Sisyrinchium vaginatum e Sinningia elatior.
Metodologia: As sementes foram coletadas em uma vereda localizada no Parque Nacional de Brasília (15 46’48” S e 47 58”37” W) próxima a uma área de mata de galeria, de cerrado sensu stricto, de campo
de murundus e da rodovia DF - 061.
As sementes coletadas foram colocadas em béquer e desinfetadas com hipoclorito comercial na concentração 1% por cinco minutos e foram
lavadas com água destilada cinco vezes (BRASIL, 2009). Foram colocadas duas folhas de papel filtro para germinação em 20 placas de Petri desinfetadas e com o auxílio de pinça foram colocadas 20 sementes
em cada placa. Molharam-se as folhas com água destilada e foram acondicionadas cinco placas por câmara. As câmaras de germinação do tipo B.O.D. possuíam fotoperíodo com 12 horas de claro e 12 horas de
escuro diferindo uma com temperatura constante de 25ºC e outra com temperatura alternando de 20ºC a 30ºC. A análise estatística foi realizada com o programa Ri386 3.1.2 por meio teste t student, foi
utilizado o nível de significância ?= 5% e atendidas as premissas do teste.
As sementes foram observadas todos os dias, sempre no mesmo horário,
com a ajuda de lupa e quando necessárias umedecidas com água destilada. A germinação era indicada com a emissão da radícula. Esse procedimento foi realizado por 30 dias, com exceção de S. vaginatum que
estabilizou a germinação após 60 dias.
Após o teste de germinação, as sementes que não germinaram foram submetidas ao teste tetrazólio a 1%, para testar a viabilidade dessas sementes.
Logo, aplicou-se a solução na quantidade para umedecer as sementes. As placas foram envolvidas com papel alumínio e colocadas em câmara a 25ºC por 24 horas. As sementes foram cortadas
longitudinalmente (BRASIL, 2009). O teste foi utilizado para saber a germinabilidade corrigida que é a germinabilidade das sementes quando retirado as sementes inviáveis.
O comprimento e a largura das sementes foram determinados por medidas em 100 sementes realizadas no programa Motic Images Plus 2.0, por meio de captura de imagem da Câmara Moticam 2000, 2.0M
Pixel USB e 2.0 Megapixeles acoplada no microscópio Nikon Eclipse E200. Foram separadas 200 sementes com 5 repetições para serem pesadas em balança analítica e obter o peso fresco. Essas foram
colocadas em envelopes de papel pardo e então foram à estufa a 60ºC por 72 horas. Assim, foram pesadas novamente após a secagem, obtendo o peso seco. O teor de umidade das sementes foi obtida com a
subtração do peso fresco pelo peso seco e o resultado obtido dividido pelo peso fresco.
Resultados: A massa de mil sementes de L. nervosa foi de 0,068g. O teor de umidade presente nas sementes foi de 49%. As sementes apresentaram 788,4 a 1320,1µm ± 1,14 de comprimento e 214,4 a 481,5
µm ± 4,9 de largura, similar aos resultados observado por Munhoz et al., (2011). As sementes tiveram sua germinação estabilizada com 10 dias, não havendo diferença significativa entre as sementes
submetidas à temperatura alternada, com média de 87,00±12,49%, das submetidas à temperatura constante , 83,00±7,5% (t8;0,05=0,562; p>0,05). O tempo médio foi de aproximadamente 4 dias para ambos
os tratamentos (t8;0,05= -0,035; p>0,05) e o coeficiente de velocidade de germinação de aproximadamente 24 para alternada e 26 para a constante (t8;0,05= -0,445; p>0,05).
A germinação de S.
vaginatum respondeu de forma diferenciada para cada tratamento (t8;0,05= 15,78; p<0,05). Transcorridos 17 dias de tratamento em temperatura alternada, as sementes começaram a germinar se estendendo
até o quadragésimo segundo dia, quando ocorreu a estabilização com uma média de 96,00±5,47%. No entanto, as sementes submetidas à temperatura constante tiveram sua taxa de germinação reduzida a
14,00±10,24%. Aos demais parâmetros, tempo médio (t8;0,05= 1,18; p<0,05) e coeficiente de velocidade de germinação (t8;0,05= -1,46; p<0,05), não houve diferença significativa entre os tratamentos. Na
análise biométrica, S. vaginatum apresentou 0,925g de massa para mil sementes. O teor de umidade presente nas sementes foi de 72%. As sementes apresentaram 871,4 a 1578µm ± 162,7 de comprimento e
728,6 a 1324,6µm ± 138,4 de largura, essas medidas condizem com outros trabalhos descritivos para a S. vaginatum (DIAS 2010; MUNHOZ et al 2011).
Sinningia elatior apresentou
0,021g de massa para mil sementes. As sementes possuíam 12% de teor de água, 1442,5µm ± 267,1 de comprimento e 252,7 µm ± 45,4 de largura. Apresentando tamanho similar de outras espécies do
cerrado, conforme Munhoz et al., (2011). As sementes submetidas ao teste de germinação estabilizaram com 10 dias, começando a germinar no quarto dia com 50 a 90% de germinabilidade final. Não houve
diferença significativa para os parâmetros analisados, germinabilidade (t8;0,05=7,27 ; p<0,05), tempo médio (t8;0,05= -1,50 ; p=0,17) e coeficiente de velocidade de germinação (t8;0,05= 1,40 ; p=0,218), em
relação aos tratamentos submetidos às sementes.
As sementes são classificadas quanto ao teor de água em ortodoxas,
quando possuem 5 a 10% de água, em recalcitrantes, quando possuem de 60 a 70%, ou em intermediárias, quando estão entre esses valores (CASTRO et al., 2011). Logo, L. nervosa é uma semente
intermediária, S. vaginatum recalcitrante e S. elatior é ortodoxa. Essas sementes possuem essa característica devido sua época de dispersão. L. nervosa é em período chuvoso e quente (MUNHOZ et al 2011),
ganhando e perdendo água devido a temperature e umidade. S. vaginatum ocorre em período de seca (MUNHOZ et al 2011), onde o armazenamento de água pela semente é importante para o embrião, já que
há pouca umidade no ar. S. elatior, também ocorre em período chuvoso e quente, conforme observado em campo, não necessidando de armazenar água para favorecer a gemrinação do embrião. Carmona et
al. (1998) encontraram maior germinabilidade para sementes de espécies do cerrado que se encontravam em alternância de temperatura de 20 a 30ºC em relação as sementes colocadas em temperatura
constante de 25ºC, conforme ocorreu com as sementes de S. vaginatum. Diferentemente de Marco et al. (2007) que trabalhou com o gênero Cypella Herb. da família de S. vaginatum, tendo observado que em
uma temperatura constante de 26ºC por 70 dias, as sementes desse gênero tiveram 88% de germinação. Assim como, Ranieri et al. (2003), em estudo com Lavoisiera cordata e Lavoisiera francavillana, que
encontraram maior germinabilidade das sementes a uma temperatura de 25ºC, diferindo das espécies estudadas. Porém, em estudo com germinação de Melastomataceae feito por Carreira & Zaidan (2007)
mostrou-se que as sementes de Miconia langsdorffi apresentaram germinação igual tanto na temperatura constante de 25ºC quanto em temperaturas alternadas de 20ºC a 30ºC, similar aos achados para S.
elatior e L. nervosa. Marco et al. (2007) que trabalharam com o gênero Cypella Herb. dessa família, verificaram que em uma temperatura constante de 26ºC por 70 dias, as sementes desse gênero tiveram 88%
de germinação.
O teste de tetrazólio mostrou, para todas as espécies, que as sementes não germinadas estavam inviáveis, ou seja, mortas ou vazias. Com isso a germinabilidade corrigida das
sementes testadas de todas as especies é de 100%.
Conclusão: A germinabilidade corrigida de L. nervosa e S. elatior é de aproximadamente 100% e ocorre entre 2 e 10 dias. A temperatura não interfere nos parâmetros de germinação analisados para sementes
recém-coletadas dessas espécies. Ao contrário de S. vaginatum em que a germinação ocorre entre 16 e 42 dias, apresentando maior germinação na alternância de temperatura.

Palavras-Chave: germinação, biometria, espécies de veredas
Colaboradores: Cristiane Alves Machado - Universidade Católica de Brasília, Curso de Ciências Biológicas, Águas Claras, DF. e-mail: alves.cristianee@gmail.com
Ani Cátia Giotto - Universidade de Brasília, Instituto de Biologia, Departamento de Botânica, Brasília, DF
José Felipe Ribeiro – Embrapa Cerrados, Planaltina, DF
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Proteção Numérica de Distância de Linhas de Transmissão
Cristiano Ryker Moraes
Unidade Acadêmica: Departamento de Engenharia Elétrica.
Instituição: UnB
Orientador (a): KLEBER MELO E SILVA
Introdução: A fim de atender a crescente demanda por energia elétrica, são necessárias a expansão e modernização dos sistemas elétricos
de potência. Contudo, isto acarreta o aumento da sua complexidade operacional, exigindo o uso de modernos sistemas de proteção para
seus componentes. Dentre os componentes de um sistema de potência, a linha de transmissão é o mais suscetível às faltas. Não raro
devido às suas dimensões físicas, as linhas estão submetidas às mais adversas condições climáticas e ambientais. No que diz respeito à sua
proteção, o tipo mais empregado é a proteção de distância. Com o advento da tecnologia digital, os princípios da proteção de distância
puderam ser implementados nos modernos relés numéricos microprocessados, que vêm se mostrando extremamente rápidos e confiáveis,
quando comparados aos tradicionais relés eletromecânicos e estáticos. Diante do exposto, justifica-se a necessidade da avaliação do
desempenho da proteção numérica de distância de linhas de transmissã
Metodologia: As atividades de pesquisa seguiram a seguinte metodologia: • Revisão bibliográfica no estado da arte da proteção digital de
sistemas elétricos de potência. • Estudo de técnicas de processamento digital de sinais aplicadas à proteção digital de sistemas elétricos de
potência. • Simulações de transitórios eletromagnéticos nos sistemas elétricos de potência utilizando o software Alternative Transients
Program (ATP). • Implementação dos algoritmos de estimação de fasores usados em relés numéricos microprocessados. • Validação do
algoritmo de estimação de fasores a ser desenvolvido.
Resultados: As análises foram divididas em dois grupos, as saber: análises transitórias e análises de sensibilidade paramétrica. A partir das
análises transitórias, avaliou-se o desempenho dos comparadores de fase utilizados para implementar a função de distância, durante o
regime transitório de curto-circuito. Por outro lado, as análises de sensibilidade paramétrica consideraram o desempenho do algoritmo
implementado durante o regime permanente de curto-circuito, a fim de identificar a convergência das trajetórias dos pontos no diagrama
RX. Diversos parâmetros foram avaliados, tais como: resistência de falta, localização da falta, força da fonte e carregamento do sistema. A
partir das análises dos resultados obtidos, algumas observações forma feitas: O fluxo de carga do sistema afeta a impedância vista pelo relé
em curtos-circuitos que possuem resistência de falta, podendo torna-lo subalcansado ou sobrealcansado, a depender do ângulo de
carregamento considerado, a memória de tensão de sequência p
Conclusão: Neste trabalho, apresentou-se a implementação e avaliação do desempenho da característica de operação Quadrilateral frente
as diversas situações de falta que podem ocorrer em sistemas elétricos reais. Neste contexto foram avaliados os comportamentos, em
regime permanente de falta, dos ângulos de saída dos comparadores de fase utilizados na implementação. A polarização por memória de
tensão mostrou-se uma solução eficiente para a perda de sinal de tensão de referência, utilizado como entrada do comparador de fase,
para curtos próximos ao ponto em que o relé está instalado. Após o uso da polarização, foi possível detectar tanto faltas diretas quanto
faltas reversas, tendo a proteção operado corretamente. A utilização da característica de operação Quadrilateral mostrou-se eficaz em
linhas de transmissão curtas, apresentando um comportamento estável durante condições normais de operação do sistema elétrico e
confiável durante condições de falta. Ademais, a flexibilidade na definição
Palavras-Chave: Comparador de fase, característica de operação Mho, característica de operação Quadrilateral
Colaboradores: Guilherme Ribeiro Sampaio
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Anatomia da planta saprófita Voyria aphylla (Jacq.) Pers. (Gentianaceae), a erva-fantasma
Cristiano Vinicius Moreira de Souza
Unidade Acadêmica: Departamento de Botânica
Instituição: UnB
Orientador (a): SUELI MARIA GOMES
Introdução: Voyria Aubl. e Voyriella (Miq.) Miq. são gêneros de angiospermas pertencentes às Gentianaceae, abrangendo plantas
herbáceas e aclorofiladas, que habitam lugares úmidos e ricos em matéria orgânica. São plantas terrestres e heterotróficas, que se
alimentam da matéria orgânica por meio de associações com fungos micorrízicos, sendo ditas micoheterotróficas. Voyria possui 19
espécies, que se distribuem na região neotropical e oeste da África, já Voyriella tem duas espécies no norte da América do Sul. Uma
espécie ocorrente no Distrito Federal é a pequena Voyria aphylla (Jacq.) Pers., que raramente ultrapassa 30 cm de altura. Ela é desprovida
de folhas, possui haste de coloração amarelada devido à ausência de clorofila, pelo quê é conhecida como erva-fantasma. Sua floração
ocorre o ano inteiro, e uma única flor é observada em cada indivíduo. A presente pesquisa teve como objetivo analisar a anatomia de V.
aphylla, a fim de observar possíveis peculiaridades da erva-fantasma.
Metodologia: Parte do material coletado no campo foi levado para o herbário da UnB para a confecção de exsicatas testemunhas,
enquanto outra parte foi fixada em FAA50 ainda no campo, sendo transferida posteriormente para gradiente etanólico 50-60-70%. Foi
realizado o procedimento clássico de inclusão do material em parafina e então efetuados cortes anatômicos em micrótomo rotativo
(espessura 11µm). O material passou pelo processo de distensão da parafina em placa aquecedora, já sobre as lâminas de microscopia, e
seguiu por uma bateria de coloração dupla com safranina e fast green. Foi utilizado verniz vitral incolor para a montagem das lâminas
permanentes. Os resultados foram registrados em fotomicroscópio com sistema de captura de imagens. As imagens ilustraram a descrição
anatômica do caule e da flor. Todos os passos foram seguidos para enfim analisar-se a anatomia da erva de um gênero tão peculiar.
Resultados: O caule de V. aphylla possui epiderme unisseriada, seguida por 4-5 camadas de células parenquimáticas isodiamétricas
corticais. Não foi observado colênquima. Um anel mecânico, constituído por fibras pericíclicas, delimita o cilindro vascular, que possui seis
feixes em organização eustélica. Na flor, os mesofilos calicinal e corolino são homogêneos com respectivamente 4-5 e 4-8 camadas de
células parenquimáticas. Glândulas foram constatadas nas axilas calicinais. O tubo corolino possui papilas na região distal e na fauce. As
anteras têm epiderme e endotécio. O gineceu é adnato à base do tubo, mas livre distalmente, com uma reentrância na zona de conação
carpelar. O feixe vascular único em cada placenta é formado por meio da fusão dos feixes marginais carpelares. O ovário tem mesofilo
dorsiventral e placenta muito desenvolvida, com óvulos longos e estreitos, ladeados por tricomas.
Conclusão: O anel mecânico e a medula parenquimática observados no caule. As fibras pericíclicas bem desenvolvidas podem ser
entendidas como uma compensação pela reduzida sustentação mecânica no xilema, que é pobre em fibras. Na flor, as glândulas axilares
calicinais possivelmente são coléteres, que ocorrem em outras plantas da família. No ovário, os feixes vasculares marginais evidenciam
uma fusão filogenética precoce. A placenta é referida como bilobada na família Gentianaceae, porém tais lobos são inconspícuos no ovário
das flores de V. aphylla. O mesofilo ovariano dorsiventral constitui uma peculiaridade anatômica da espécie. A presença de tricomas
intraovarianos é intrigante e instiga a determinar sua função, já que em angiospermas esta não é uma característica comum.
Palavras-Chave: Discute-se que muitas características histológicas observadas coadunam com a literatura, e.g., o anel mecânico e a medula
parenquimática do caule. As fibras pericíclicas bem desenvolvidas podem ser entendidas como uma compensação pela reduzida
sustentação
Colaboradores: Micheline Carvalho-Silva, Christopher William Fagg
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Cinética de produção de ativo biológico de Bacillus thuringiensis
Cristiany Vieira Costa
Unidade Acadêmica: Microbiologia/FACES
Instituição: UniCEUB
Orientador (a): Paulo Roberto Queiroz
Introdução: Bacillus thuringiensis é uma bactéria Gram positiva que possui forma de bastonete sendo encontrada tanto no solo quanto em
outros ambientes. Sua principal característica é a produção de cristais proteícos específicos que apresentam ação tóxica contra diversas
classes de invertebrados sendo utilizados como bioinseticidas, como também, a produção de bacteriocinas que podem ter ação
bacteriolítica ou bacteriostática contra outras estirpes de Bacillus sp. e bactérias de importância clínica como Pseudomonas aeruginosa,
Klebsiella pneumoniae e Staphylococcus aureus. O uso das bacteriocinas também é aplicado na indústria alimentícia visando a inibição de
bactérias patogênicas como o Clostridium botulinum. O objetivo desse trabalho foi isolar estirpes de B. thuringiensis a partir de solos de
cerrado com potencial de inibição de microrganismos e realizar a cinética de produção de bacteriocinas.
Metodologia: Amostras de solo foram coletadas a partir de 11 pontos da região de cerrado de Brasília. O isolamento foi realizado a partir
da técnica de choque térmico, seguindo-se semeadura em meio suplementado com antibiótico. Realizou-se a identificação das estirpes por
colorações específicas. A partir da identificação das estirpes como B. thuringiensis realizou-se a identificação das estirpes com potencial de
inibição antimicrobiana. Essa determinação foi feita por confronto em placa pelo método de well difusion. A partir da identificação da
estirpe de B. thuringiensis produtora de bacteriocina foi realizada uma cinética de crescimento por 72 h sendo coletadas amostras do meio
de cultura em intervalos de tempo definidos. Realizou-se a centrifugação da amostra seguindo-se teste de confronto em placa pelo método
well difusion com o sobrenadante. Ainda, uma parte do sobrenadante foi filtrada em filtro de 0,22 micrômetros seguindo-se o teste de well
difusion.
Resultados: Do total das 11 amostras coletadas, nove foram identificadas como Bacillus sp., sendo que uma das estirpes apresentou ação
antimicrobiana. Esse estirpe foi submetida a uma cinética de crescimento ocorrendo inibição do crescimento da bactéria teste em dois
intervalos de tempo correspondentes aos estágios iniciais de crescimento da bactéria produtora. Ao se repetir o teste filtrando-se o
sobrenadante em filtro de 0.22 micrômetros observou-se a perda da atividade inibitória do sobrenadante. Realizou-se, a pesagem do peso
seco corresponde aos intervalos de crescimento da bactéria para a determinação da curva de crescimento, assim como, a determinação da
dosagem de proteínas totais do sobrenadante visando estabelecer os parâmetros de produção dessa bacteriocina com o crescimento
bacteriano. Dos vários testes realizados, os resultados indicaram a produção de uma bacteriocina cuja característica principal é a
termolabilidade.
Conclusão: Dos vários testes realizados, os resultados indicaram a produção de uma bacteriocina do tipo III cuja característica principal é a
termolabilidade.
Palavras-Chave: Bacteriocina; Peptídios; Inibição; Well difusion.
Colaboradores: Vanessa Sodré de Souza. RA: 2110347/4. Centro Universitário de Brasília – UniCEUB, Faculdade de Ciências da Educação e
Saúde, Curso de Biomedicina. E-mail: vanessasodre_vss@hotmail.com - Voluntária de PIC.
Gabriela Corassa Rodrigues da Cunha. RA: 2110309/3. Centro Universitário de Brasília – UniCEUB, Faculdade de Ciências da Educação e
Saúde, Curso de Biomedicina. E-mail: gabicorassa.rodrigues@gmail.com - Voluntária de PIC.
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Estrutura de mercado internacional da carne avícola: uma análise de 2003 a 2012
Daiane Pereira da Fonseca
Unidade Acadêmica: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária
Instituição: UnB
Orientador (a): KARIM MARINI THOME
Introdução: O mercado internacional de carne de frango tem se mostrado crescente nos últimos dez anos, e foi responsável pela
movimentação de cerca de 26,4 bilhões de dólares no ano de 2012 e por 14,7% de toda a exportação mundial no ano (ITC, 2013). O Brasil
obteve liderança absoluta nas exportações no período analisado, 2003 – 2012, e em 2012 foi o terceiro maior produtor de carne de frango
a nível global, abastecendo sua demanda doméstica e a de vários países (ITC, 2013). A carne avícola brasileira atingiu vários importantes
mercados importadores, tendo em vista que exportou para mais de 50 países, somente no período de 2007 a 2008 (BURNQUIST, 2011). O
país tem ganhado notoriedade neste mercado e segundo projeção do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), até
2020 o Brasil suprirá 48,1% de toda a demanda de carne de frango global, mostrando um ambiente favorável ao investimento. Sabendo-se
da importância e do crescimento deste mercado nos últimos anos, nos propomos a ana
Metodologia: O termo estrutura de mercado vem a caracterizar o número de agentes que detém a maior parcela de mercado. A literatura
de negócios internacionais revela que os detentores das maiores parcelas de mercado podem exercer poder de barganha para pressionar o
mercado a atender medidas de interesse unilateral. O estudo da estrutura de mercado deve ser feito tanto na direção dos exportadores,
como dos compradores (THOME, VIEIRA, 2012). Utiliza-se a estrutura analítica o índice de Herfindahl-Hirschman para formar
conhecimento do nível de concentração no mercado internacional de carne avícola. Os dados utilizados neste estudo serão extraídos do
banco de dados do Internacional Trade Center (ITC) no período de 2002 a 2011.
Resultados: O IHH revela uma formação de oligopólio no mercado internacional de carne avícola, ou seja, o mercado exportador de carne
de frango revelou-se altamente concentrado. O IHH revelou também que durante o período analisado o nível da concentração do mercado
exportador aumentou. Tanto o Brasil quanto os Estados Unidos e a Holanda tiveram oscilações durante o período analisado, porém
fecharam em alta se comparado 2012 a 2003. Porém, o Brasil foi o que registrou o maior aumento acumulado. Já a França teve uma queda
constante. Por outro lado, na questão compradores, dentre os países, a participação dos dez maiores importadores e demonstra a menor
concentração das importações por parte dos importadores. Analisando a participação no mercado internacional de carne avícola é possível
perceber que não há uma grande dispersão entre os quatro principais compradores de carne avícola como há entre os quatro principais
exportadores do produto.
Conclusão: O Brasil tem se mostrado competitivo no mercado internacional de carne avícola, tendo ultrapassado os EUA e se estabeleceu
como principal exportador, inicialmente tornando-se uma alternativa para os países que importavam a carne avícola estadunidense devido
a problemas de ordem sanitária enfrentados pelos EUA durante o período analisado. Os resultados do IHH revelam um mercado com
elevada concentração ao nível dos exportadores e apresentando pouca concentração ao nível dos importadores, 61,07 e 23,61
respectivamente.
Palavras-Chave: comércio internacional, estrutura e concentração de mercado, carne avícola
Colaboradores: Karim Marini Thomé
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Estudo e caracterização gênica das principais doenças genéticas em suínos no Distrito Federal e Entorno
Dalila de Carvalho Silva Gonzaga
Unidade Acadêmica: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária
Instituição: UnB
Orientador (a): SIMONE PERECMANIS
Introdução: A suinocultura brasileira representa hoje uma as mais rentáveis atividades da economia agropecuária. O Brasil é o terceiro
maior produtor mundial de carne suína e o quarto maior exportador mundial. Resultados da ABIPECS (relatório 2012) informam que em
2012 foram produzidos 3,49 milhões de toneladas de carne suína, com índices de empregabilidade do setor em torno de 605 mil empregos
gerados, produzindo uma receita de 1,49 bilhões de dólares (ABIPECS, 2012/2013). No Brasil a atividade está concentrada nos estados do
RS, PR, SC, MT, MS, GO, MG e SP (ABIPECS, 2012/2013). Em especial a região centro oeste vem crescendo em produção, principalmente
com a vinculação a oferta de alimento para estes animais. Com o aumento da suinocultura no Brasil, tem aumentando o interesse por
pesquisas que visam conhecer doenças genéticas e evita-las no plantel. E também pesquisas relacionadas ao bem-estar animal. Vitiligo é
uma doença que causa despigmentação da pele e é comum em humanos. O objetivo dess
Metodologia: As amostras de sangue de suínos usadas nesse experimento procederam do Banco de germoplasma do laboratório de
Microbiologia Veterinária da Universidade de Brasília. Utilizamos como controle positivo DNA extraído de sangue humano, pois os genes
são encontrados normalmente na população humana. O DNA de cada amostra foi extraído com Reagentes para purificação DNAlllustra
Blood Mini (50 reac.). E logo após foi feita a Reação de Cadeia Polimerase (PCR). As amostras contendo DNA amplificado por PCR, foram
levados à eletroforese em gel de agarose 2%. E corado com Brometo de Etídio por 20 minutos. Os primes usados foram desenhados
especificamente para amplificação dos genes LMP7 e TAP1. Os produtosesperados para os genes LMP7 é são de 165 pb. e para o TAP1 são
aproximandamente 242 pb.
Resultados: Não houve amplificação.
Conclusão: Não foi possível amplificar os gene LMP7 e TAP1 nas amostras de suínos. O controle positivo não amplificou , portanto após
várias tentativas acreditamos, que os primers utilizados apresentavam algum erro de fabricação. É importante continuar pesquisas
genéticas para identificar esse e outros genes que podem afetar a produção de suínos e qualidade de bem estar animal.
Palavras-Chave: Vitiligo, doenças genéticas suino
Colaboradores: Hudson Holanda Andrade, ANA PAULA PAIVA DE FARIA, Cleia Nunes de Oliveira.
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Estudo do papel do sistema de secreção do tipo VI de bactérias patogênicas na ativação do
inflamassoma NLRP3
Dalila Juliana Silva Ribeiro
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Introdução:
Metodologia:
Resultados:
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Análise do arcabouço institucional jurídico de Costa Rica, Panamá e Honduras por meio do TLICS model
para fins de comparação de suas conformações institucionais
Damaris Regina Dias Guimaraes da Rocha
Unidade Acadêmica: Faculdade de Direito
Instituição: UnB
Orientador (a): MARCIO NUNES IORIO ARANHA OLIVEIRA
Introdução: Reuniram-se dados de documentos normativos primários e secundários relativos à Costa Rica, Panamá e Honduras a fim de se
analisar o arcabouço jurídico institucional de cada um desses países para fins de comparação de suas conformações institucionais. Busca-se
predizer mecanismos de políticas públicas para atualização nacional à revolução informacional. A definição dos arcabouços mencionados
foi implementada por meio do modelo TLICS (Telecommunications Law Indicators for Comparative Studies), ferramenta usada no estudo
para identificar os indicadores e variáveis institucionais derivados do conceito de federalismo. Isso porque, os componentes principais para
a análise de modelos regulatórios nacionais têm se consolidado por indicadores abrangentes incapazes de revelar a diversidade
institucional de cada arcabouço normativo nacional, misturando-se conceitos jurídicos muitas vezes incomensuráveis e nãointercambiáveis.
Metodologia: Tendo em vista que os componentes principais para a análise de modelos regulatórios nacionais tem sido consolidados por
indicadores abrangentes, que sustentam as variáveis institucionais, como o Estado de Direito, o federalismo, a separação de poderes, o
serviço público, regulamentação, direitos de propriedade intelectual, serviços universais e acesso, entre outros, que misturam conceitos
jurídicos muitas vezes incomensuráveis e não-intercambiáveis, o modelo TLICS (Telecommunications Law Indicators for Comparative
Studies) é usado no estudo para identificar os indicadores e variáveis institucionais derivados do conceito de federalismo. (Aranha et al,
2012). A definição dos arcabouços jurídico institucionais se deu pela coleta de dados a partir da leitura de documentos normativos
primários e secundários de cada país. Os dados coletados foram usados para o preenchimento de 43 formulários para cada país – todos
disponíveis no site do GETEL/UnB - http://www.getel.ndsr.org/.
Resultados: Após a aplicação do modelo TCLICS para identificação e análise dos arcabouços jurídicos de Costa Rica, Honduras e Panamá,
obteve-se uma tabela para cada país, na qual estavam contidos indicadores e variáveis institucionais específicos. Para cada setor, foram
usadas as letras D, C e I, onde D indicava o caráter descentralizado das normas, C, centralizado e I o caráter de interdependência
federativa. A partir das tabelas, foi possível observar que os três países apresentaram conformações semelhantes entre si e entre os
demais países da América Central, ou seja, todos apresentaram-se como sistemas unitários. Cabe ressaltar que a Costa Rica foi o único país
a apresentar a classificação descentralizado, sendo tal caracterização atribuída à transferência fiscal para o setor de radiodifusão.
Conclusão: A partir dos resultados obtidos, observa-se, inicialmente, que estas três nações se enquadram na categoria unitária, como
ocorre com a maioria dos países latino-americanos. Isso significa que, em geral, os temas relacionados à telecomunicações, radiodifusão,
banda larga e comércio eletrônico são regulados por leis nacionais, aplicáveis a todo o território. Comparando-se as conformações dos
países, verifica-se que há grande semelhança, principalmente entre Honduras e Panamá que se diferenciam somente quanto à regulação
do comércio eletrônico que é inexistente no primeiro e centralizada no segundo. Já com relação à Costa Rica, é possível verificar-se a
existência de descentralização com relação à transferência fiscal para o setor de radiodifusão, provavelmente oriunda da previsão
constitucional para transferência de recursos para instituições de ensino como a Universidade da Costa Rica que possui canais de televisão
e/ou estações de rádio próprias.
Palavras-Chave: ICT & Development, Modelos regulatórios comparados, Federalismo, Honduras, Panamá, Costa Rica, modelo TLICS
(Telecommunications Law Indicators for Comparative Studies)
Colaboradores: -
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Elaboração de toposequênciias de solos e rochas em encosttas côncavas e convexas.
Dandara Maria Vitalina da Silva Caldeira
Unidade Acadêmica: Departamento de Geografia
Instituição: UnB
Orientador (a): ROGERIO ELIAS SOARES UAGODA
Introdução: O estudo dos depósitos sedimentares fluviais e de encosta é essencial para a compreensão do ambiente de sedimentação,
evolução da paisagem e extensão temporal dos processos (RIBEIRO et al., 2012). As características granulométricas e texturais contribuem
para entender a dinâmica de deposição dos sedimentos ao longo da encosta (ROSSETO 2013). O trabalho justifica-se pela existência de
sedimentos fluviais e de encostas estocados em vales de intensa dinâmica erosivo-deposicional que drenam a chapada da contagem no DF.
O trabalho objetiva realizar análises morfoscópicas e granulométricas com propósito de identificar e compreender os ambientes
deposicionais, colúvios e alúvios em uma área com sedimentos estocados. A zona de estudo possui uma área de aproximadamente 0,2
km², faz parte da Bacia do Ribeirão Contagem, Distrito Federal. Esta sob o domínio de rochas Psamo Pelito Carbonatado constituída
principalmente de neossolo litólico (topo da encosta) e neossolo flúvio (baixa encosta).
Metodologia: Foram coletadas 53 amostras de solo em três encostas diferentes. Na encosta E1, foram coletadas 14 amostras em 7 pontos
realizados de 20 em 20 metros. Na encosta E2, 10 pontos foram perfurados de 20 em 20 metros, e 32 amostras coletadas. Na última
encosta E3, foram feitos 6 pontos de 30 em 30 metros e coletadas 7 amostras. Após esta etapa as amostras foram submetidas à análise
granulométrica e morfoscópica. A análise granulométrica seguiu a lei de Stokes, com divisão dos finos (argila e silte) por decantação e
pipetagem e peneiramento dos grossos. Para a análise morfoscópica foi escolhida uma amostra representativa de três perfis,
respectivamente nas zonas de alúvio, colúvio e elúvio. Amostras da fração 0,125 mm foram submetidas à separação de pesados e leves
com bromofórmio. A classificação baseou-se no grau de arredondamento (angular, subangular, subarredondado, arredondado e bem
arredondado) e na superfície dos grãos (rugosa, ondulada ou alisada), segundo Nichols, 2011.
Resultados: Através das análises morfoscópica notou-se que a amostra do topo da encosta apresenta grãos subangulares (60,9%),
angulares (38,1%) e subarredondados (1%) e presença de superfícies rugosas (82,4%) e onduladas (17,6%), denotando grãos rudáceos
próximos a fonte. Na amostra da média encosta identificou-se clastos angulares (1,8%), subangulares (60,5%), subarredondados (36,4%),
arredondados (0,9%) e bem arredondados (0,4%). As superfícies foram classificadas como rugosas (35,5%), onduladas (64,1%) e alisadas
(0,4%). Ambos resultados demonstram que tais grãos sofreram abrasão. Na amostra de baixa encosta identificou-se grãos subangulares
(7,4%), subarredondado (77,8%), arredondados (10,9%) e bem arredondados (3,9 %). As superfícies dos grãos foram classificadas em
rugosas (4,8%), onduladas (80,4 %) e alisadas (14,8%). Ambos resultados denotam transporte sedimentar fluvial. Resultados das análises
granulométricas ainda estão sendo analizados e serão apresentados no relatório final.
Conclusão: As análises corroboraram com a expectativa prévia que os depósitos são aluvionares e coluvionares. As amostras do topo da
encosta e meia encosta apresentaram grãos em sua maioria irregulares, com aspecto angulares e subangulares com superfícies rugosas. As
amostras da baixa encosta exibiram em sua maioria grãos com grau de arredondamento alto (subarredondados a arredondados) indicando
ocorrência de transporte sedimentar fluvial, mostrando-se assim como um forte indicativo de depósitos aluvionares. Constatou-se, porém,
que para uma melhor caracterização do ambiente sedimentar e dos tipos de depósito presentes na Fazenda Buraco, serão necessárias mais
análises morfoscópica de diferentes pontos das encostas a fim de obter maior quantidade de dados, além de um tratamento eficiente da
extensa análise granulométrica realizada.
Palavras-Chave: Geomorfologia, Ambientes sedimentares, Análise granulométrica, Análise morfoscópica, colúvio, alúvio.
Colaboradores: Rogério Elias Soares Uagoda – Professor Adjunto, Departamento de Geografia/UnB Roselir de Oliveira Nascimento Professor Adjunto, Departamento de Geografia/UnB Ligier Modesto Braga – Estudante de Mestrado – Programa de Pós Graduação em
Geografia/UnB.
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Hidrotratamento de óleos vegetais usando catalisador de sulfeto de NiMo suportado em alumina
Daniel Andrade Reis
Unidade Acadêmica: Instituto de Química
Instituição: UnB
Orientador (a): MARCOS JULIANO PRAUCHNER
Introdução: Os óleos e gorduras vegetais e animais podem ser convertidos em biocombustíveis líquidos parafínicos por meio de um
processo denominado hidrotratamento (HDT), que consiste no tratamento térmico, sob pressão de H2 (g), em presença de um catalisador
(usualmente o NiMoS/Al2O3). Durante o HDT, tem-se inicialmente a quebra das moléculas de triacilglicerídeos, com separação das cadeias
graxas, as quais são desoxigenadas na sequência. Como as cadeias graxas de óleos e gorduras vegetais e animais são lineares (com exceção
de poucas matérias-primas), os alcanos obtidos a partir do HDT desses precursores também o são. Por isso, torna-se essencial realizar uma
etapa posterior de isomerização das moléculas, de forma a elevar o teor de ramificação e, assim, melhorar as propriedades a frio do
combustível. No caso do emprego como querosene para aviação, a isomerização é importante também para aumentar a octanagem.
Metodologia: O HDT de óleos vegetais dá origem a complexas misturas de hidrocarbonetos. Assim, com o intuito de facilitar a
compreensão do processo, realizou-se inicialmente um estudo acerca da isomerização de compostos modelo, o dodecano e o octadecano,
moléculas com tamanho de cadeia representativa das composições do querosene para aviação e do óleo diesel, respectivamente. As
reações foram realizadas em batelada empregando-se um catalisador bifuncional contendo platina metálica depositada no suporte SAPO11 (Pt/SAPO-11). Os produtos das reações foram identificados por cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massas (GC-MS) e
quantificados por cromatografia gasosa com detector de ionização em chama (GC-FID). Na identificação dos compostos, procedeu-se a
interpretação dos espectros de massas gerados e comparação destes com os da biblioteca digital Wiley Library CLASS-5000, da Shimadzu,
além disso, foram empregados os índices de Kovats.
Resultados: Foram testadas diferentes temperaturas para a reação de hidroisomerização do dodecano em presença do catalisador
Pt/SAPO-11. Para as reações conduzidas por 8 h a 325, 350 e 375 ºC, os rendimentos em isômeros C12 foram 13,1, 23,4 e 56,4%,
respectivamente. Já os rendimentos em produtos de craqueamento foram 1,5, 2,6 e 14,5%, respectivamente. Estes resultados
demonstram que a temperatura ideal a ser empregada gira em torno de 350 ºC, em temperaturas mais baixas, as reações se tornam
demasiadamente lentas, por outro lado, temperaturas elevadas favorecem as reações de craqueamento, que são concorrentes ás de
isomerização. Para a reação do octadecano a 350 ºC por 8h, o rendimento em isômero C18 foi de 23,7%, similar ao verificado para o
dodecano. Entretanto, o rendimento em craqueados foi muito superior, 18,1%, o que demonstra a maior susceptibilidade das cadeias mais
longas em serem craqueadas, o que se deve a sua maior polarizabilidade.
Conclusão: O emprego do catalisador Pt/SAPO-11 permitiu realizar a isomerização de alcanos lineares de cadeia longa. A temperatura da
reação, entretanto, deve ser controlada de maneira a permitir uma eficiente isomerização e, ao mesmo tempo, impedir a ocorrência de
pronunciado craqueamento das cadeias. Temperaturas em torno de 350 ºC mostraram-se mais adequadas para isso. Conclui-se que a
hidroisomerização pode ser usada para ajustar a composição das misturas obtidas a partir da hidrodesoxigenação de óleos e gorduras
vegetais e animais, de forma a obter-se biocombustíveis líquidos parafínicos que possam ser empregados em substituição a derivados de
petróleo tais como o bioquerosene para aviação e o óleo diesel.
Palavras-Chave: Hidrotratamento, óleos e gorduras vegetais e animais, biocombustíveis parafínicos, isomerização, hidroisomerização.
Colaboradores: Ruana Domingos Brandão, Antônio Martins de Freitas Júnior, Silvia da Cunha Oliveira e Paulo Anselmo Ziani Suarez.
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Identificação de parâmetros na presença de incertezas em experimentos de vibrações
Daniel Baldasso Robbi
Unidade Acadêmica: Departamento de Engenharia Mecânica
Instituição: UnB
Orientador (a): ALBERTO CARLOS GUIMARAES CASTRO DINIZ
Introdução: Este trabalho se insere no “Projeto de Experimentos Didáticos para o Ensino de Vibrações Mecânicas e Dinâmica de
Estruturas” do Grupo de Dinâmica de Sistemas – GDS-UnB, cujo objetivo geral é desenvolver metodologias experimentais e de simulação
numérica para apoio ao ensino das disciplinas da área de vibrações e dinâmica de estruturas do curso de Engenharia Mecânica da UnB.
Utilizando conhecimentos prévios de metrologia e os fundamentos do cálculo de incertezas propostos pelo ISO GUM, explicitaram-se as
fontes de incertezas no experimento de uma viga rotulada-livre em vibração. Foi desenvolvida uma metodologia de aplicação desses
conceitos em um sistema massa-mola-amortecedor, validando o modelo teórico proposto levando em conta as incertezas dos parâmetros.
Metodologia: A metodologia seguida consistiu no estudo das regras de propagação de incerteza definidas no ISO-GUM aplicando-as no
estudo de uma viga rotulada em uma de suas extremidades e sustentada por uma mola na outra. Utilizou-se o método dos parâmetros
concentrados para simplificar a dedução da equação do movimento do sistema. Utilizando a equação obtida calculou-se o valor da
frequência natural teórica do sistema juntamente com a sua incerteza associada. Esse valor foi comparado com os resultados
experimentais, adquiridos com auxilio do software Labview e considerando as incertezas de medição.
Resultados: Pôde-se perceber que as principais fontes de incertezas no experimento foram: os erros instrumentais dos aparelhos utilizados
na medição das grandezas de entrada (balança, trena e acelerômetro) e imperfeições no modelo da rótula. Verificou-se que a flexibilidade
da viga não é importante no experimento realizado considerando a ordem de grandeza das incertezas experimentais. Foi desenvolvida uma
metodologia para quantificar essas incertezas baseado no ISO GUM. Assim o modelo teórico foi validado pois as frequências naturais
obtidas tanto experimentalmente quanto teoricamente foram coincidentes dentro do intervalo de incertezas.
Conclusão: O estudo permitiu a obtenção dos resultados do experimento proposto juntamente com as incertezas associadas, inerentes ao
processo de medição e que afetam também os resultados do modelo teórico. O cálculo das incertezas permite a descrição de fenômenos
reais com uma maior confiabilidade. Particularmente no experimento realizado, pôde-se também validar o modelo de um grau de
liberdade proposto, pois os valores da frequência natural experimental e analítica, se consideradas as incertezas, são equivalentes. A
metodologia de quantificação de incertezas desenvolvida deverá servir como base para a análise dos dados experimentais a serem obtidos
em futuros experimentos do Laboratório de Vibrações da UnB, bem como disponibilizados para uso em aulas.
Palavras-Chave: Validação e Verificação de Modelos, Quantificação de Incertezas, Análise Modal.
Colaboradores: .
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Um Teorema de Stokes para grafos
Daniel Cavalcante Oliveira
Unidade Acadêmica: Instituto de Ciências Exatas
Instituição: Unb
Orientador (a): Theo Allan Darn Zapata
Introdução: Este é resultado parcial de um projeto de um ano sobre Geometria Diferencial, desenvolvido pelo estudante Daniel Cavalcante
Oliveira como bolsista do PET-Matemática UnB e aluno do 4o. ano da licenciatura em Matemática da UnB. O objetivo é entender aspectos
da geometria diferencial discreta sobre grafos, culminando em um Teorema de Stokes sobre grafos.
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 de certos conceitos de Topologia Algébrica [Munkres1984] e uma revisão de Geometria Diferencial [Spivak1965],
pôde-se propriamente adentrar na investigação sobre grafos; neste assunto foi seguido o recente artigo [Knill2012].
Resultados: Os principais resultados são: A construção de dúzias de grafos (especialmente grafos de Cayley). Uma análise dos diversos
conceitos sobre grafos envolvidos no teorema de Stokes (formas diferenciais e suas derivadas exteriores, dimensão fracionária de grafos,
orientação, integral de uma forma diferencial sobre um grafo). A demontração de uma versão do teorema de Stokes para grafos seguindo
[Knill2012].
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: Geometria diferencial discreta, grafos finitos, grafos de Cayley, e teorema de stokes.
Colaboradores: Os principais resultados são: A construção de dúzias de grafos (especialmente grafos de Cayley). Uma análise dos diversos
conceitos sobre grafos envolvidos no teorema de Stokes (formas diferenciais e suas derivadas exteriores, dimensão fracionária de grafos,
orientação, integral de uma forma diferencial sobre um grafo). A demontração de uma versão do teorema de Stokes para grafos seguindo
[Knill2012].
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Exportação de Democracia na Política Externa Americana no Pós-Guerra Fria: Idéias e Doutrinas e a
Intervenção nos Bálcãs
Daniel Barretto Sena
Unidade Acadêmica: Instituto de Relações Internacionais
Instituição: UnB
Orientador (a): MARIA HELENA DE CASTRO SANTOS
Introdução: Durante a intervenção da OTAN, na primeira metade da década de 1990, a participação americana na operação da Bósnia era
justificada, também, pela promoção da democracia nos países-alvo. Esse tipo de regime político, de acordo com os discursos, traria
benefícios duradouros para as relações internacionais da região, coisa que uma intervenção militar momentânea dificilmente lograria.
Nesta pesquisa, o objetivo principal foi identificar o sucesso ou o fracasso da implantação da democracia na região dos bálcãs, realizada
com o uso da força.
Metodologia: Para melhor identificar os objetivos dos Estados Unidos ao realizarem a intervenção na Bósnia, foram utilizados os discursos
do Presidente Clinton e dos secretários de Estado e Defesa da época. Para definir o sucesso ou o fracasso da democracia local, foram
utilizados dados da Freedomhouse e da Polity IV.
Resultados: A imposição de democracia por meio do uso da força pouco fez pelos países participantes do conflito em questão. Parte disso
seria por que o regime político não era o principal objetivo da intervenção americana na época. Não foram feitas operações específicas
com este objetivo, e ele estava apenas como secundário nos discursos analisados. A longo prazo, pode ser observada uma melhoria nos
índices de democracia na região, dificilmente associados à epoca da intervenção estudada. Os resultados do trabalho incluem uma
chamada para estudos de caso, que possam analisar mais profundamente os impactos específicos do uso da força nos regimes políticos
locais.
Conclusão: A intervenção militar da OTAN pouco mudou em relação a regimes políticos na região dos bálcãs. Com o fim da guerra, a
estabilidade pode ter contribuído para o surgimento de governos mais democráticos, por pressão dos países interventores, ou mesmo
outros fatores não especificados nesta pesquisa. Reiterando, o estudo de casos poderá trazer explicações mais satisfatórias sobre o
impacto da imposição de regime forçada em cada país da região.
Palavras-Chave: Bósnia, democracia, FIRC, Clinton, intervenção.
Colaboradores: Ulysses Tavares Teixeira, Pedro Bernardes, Francisco Almeida, Rebeca Mansur.
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ANÁLISE DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS MULHERES COM LESÕES POR HPV INDUZIDAS DO DISTRITO
FEDERAL E ENTORNO ATENDIDAS NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA
Daniel Douglas Salviano Carvalho
Unidade Acadêmica: EPIDEMIOLOGIA ; GINECOLOGIA ; VIROLOGIA
Instituição: UniCEUB
Orientador (a): Flávia Tuany Rodrigues de Lima
Introdução: O câncer do colo do útero é o terceiro tipo de câncer mais comum em mulheres no Distrito Federal. Os vírus do papiloma
humano, HPV de alto risco são os causadores do câncer cervical e os de baixo risco, causam lesões verrucosas no trato genital e anal. O
objetivo deste estudo foi traçar o perfil epidemiológico das mulheres com infecção por HPV que foram atendidas no Hospital Universitário
de Brasília durante o mês de Julho de 2015
Metodologia: Foi realizado estudo epidemiológico descritivo de caráter transversal com 17 mulheres portadoras de HPV que responderam
a um questionário de fatores de risco, assim como o resultado do exame clínico-laboratorial do prontuário médico foi utilizado. A
tabulação dos resultados foi realizada com a ferramenta Microsoft Office© Excel 2010
Resultados: A mediana de idade foi de 37 anos variando de 20 a 67, a média de idade da primeira relação sexual foi de 17,63 anos, 47% das
mulheres já tinham abortado alguma vez na vida, 47% nunca tiveram um aborto e 6% não responderam. Em relação ao tabagismo, 23,5%
não fumavam/nunca fumaram e 76,5% eram fumantes ou ex-fumantes, 41,1% das entrevistadas recebiam até 1 salário mínimo/mês e a
cidade de Samambaia-DF foi a que apresentou o maior número de portadoras de HPV, com 23,5% dos casos. Seguida de Ceilândia-DF com
17,6%. Em relação à frequência de realização do exame preventivo de Papanicolaou, 70,6% o realizavam 1 vez ao ano, e 11.7% só
realizavam quando solicitado pelo médico
Conclusão: . Com base neste estudo, foi possível concluir que o perfil epidemiológico das mulheres que apresentam lesões por HPV
atendidas no HUB-DF e residentes no distrito federal ou entorno, são de fumantes ativas, 50% das entrevistadas já tinham abortado e
acima de 50% eram de baixa condição socioeconômica, concordando assim com a literatura. A mediana de idade e média de idade de início
de vida sexual concorda com a literatura, onde a grande maioria das mulheres tem início de vida sexual precoce, o que favorece a infecção
pelo HPV. O câncer de colo uterino pode ser prevenido e curado na grande maioria dos casos, porém, há um grande déficit de informações,
pois a infecção pelo vírus e sua gravidade ainda é algo desconhecido por maioria das pacientes, sendo necessário por parte das autoridades
de saúde pública maior intervenção para prevenção primária e secundária de saúde e divulgação pública de informações básicas sobre a
relação da infecção por HPV e suas lesões.
Palavras-Chave: HPV. Fatores de risco. Câncer cervical
Colaboradores: Daniel Douglas Salviano Carvalho¹ (Graduação) , Celza Cristina Chaves de Souza¹(Graduação), Flávia Tuany Rodrigues de
Lima¹(Mestre), Ceres Nunes R. Oyama²(Doutor)
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Manejo de Sitophilus zeamais em milho doce através da integração de resistência de plantas e controle
químico.
Daniel Ferreira da Silva
Unidade Acadêmica: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária
Instituição: UnB
Orientador (a): CRISTINA SCHETINO BASTOS
Introdução: O milho doce é uma hortaliça que possui os grãos enriquecidos com altos teores de açúcares. Alimentos ricos em carboidratos
mais simples (pentoses, hexoses, di e trissacarídeos) são utilizados mais freqüentemente e por uma maior diversidade de fitófagos em
comparação aos alimentos ricos em carboidratos complexos (polissacarídeos como o amido). Essa condição pode incrementar o ataque de
pragas aos grãos, incluindo aquelas que afetam a cultura no armazenamento a exemplo de Sitophilus zeamais (Coleoptera: Curculionidae).
Uma das formas de reduzir a infestação de pragas é através da seleção de materiais incorporando resistência genética. Para tal, uma das
primeiras etapas compreende a realização de bioensaios visando estudar as categorias de resistência envolvidas na manifestação da
resistência. Desta forma, esse trabalho objetivou avaliar a resistência por antibiose de acessos de milho doce a S. zeamais.
Metodologia: Foram testados 16 acessos provenientes do BAG da Embrapa Milho e sorgo e identificados como 19064, 19224, 24783,
28045, 41939, 44415, 44482, 44636, 46761, 46779, 49611, 49948, 64858, 64874, 97348 e 97446, sendo dispostos no delineamento
inteiramente casualizado com 4 repetições. Foram empregadas amostras de 10 g de cada genótipo inseridas no interior de recipientes de
vidro transparente de 250 mL de capacidade e vedados com tampa de metal. Cada recipiente recebeu 10 adultos de S. zeamais não
sexados de até 5 d de idade. Decorridos 10 dias, os adultos foram eliminados e a emergência de adultos dos grãos passou a ser
acompanhada diariamente, por 40 d após a emergência do primeiro adulto. O número e o peso dos adultos emergidos, bem como a data
de emergência dos adultos foram obtidos. Os dados de número total de adultos emergidos de cada material, peso médio dos adultos
obtidos e tempo médio gasto para obtenção de adultos foram submetidos à ANOVA seguido de teste Tukey a p<0,05.
Resultados: Mesmo não tendo sido verificadas diferenças significativas entre o total de indivíduos emergidos dos diferentes genótipos, o
tempo médio gasto para emergência e o peso médio dos indivíduos emergidos, foram observadas diferenças consideráveis entre os
genótipos para essas características. Enquanto 2,5 ± 1,32 adultos emergiram do genótipo 64858, 13,0 ± 1,73 adultos emergiram do
genótipo 19224 em 41,11 ± 7,97 e 46,23 ± 1,71 dias, pesando 2,64 ± 0,29 e 2,67 ± 0,08 mg, respectivamente.
Conclusão: As diferenças encontradas, mesmo que provenientes de ensaios preliminares podem direcionar os cruzamentos futuros
visando incorporação de resistência à praga. As razões para as diferenças encontradas podem ser atribuídas a causas químicas, físicas e/ou
morfológicas de resistência à praga. Ensaios subseqüentes devem prever estudos nesse sentido, bem como realizar a caracterização
morfológica dos genótipos, visando elucidar algumas dessas causas. Adicionalmente, genótipos que produziram poucos indivíduos podem
se constituir em fonte de resistência, tornando-os mais suscetíveis à ação de outros métodos de controle. Essa hipótese deve ser testada
mais adiante nesse ensaio e a conclusão ser apresentada no relatório final. O genótipo 64858 representa uma provável fonte de resistência
de milho doce à S. zeamais e o genótipo 19224 se comportou como altamente suscetível à praga.
Palavras-Chave: Zea mays var. saccharata, gorgulho do milho, antibiose, comportamento.
Colaboradores: Sanderson Melo Brito, Yann Schmidt Krieger Teichmann, Weslley Brandão da Silva, Dhevid Christian Pereira, Andrea
Aparecida Santos Oliveira, Heyder Monteiro Lopes.
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Produção de tomate cereja em sistema agroflorestal
Daniel Mauricio Correa
Unidade Acadêmica: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária
Instituição: UnB
Orientador (a): ANA MARIA RESENDE JUNQUEIRA
Introdução: Consórcios na produção agroecológica promovem melhor aproveitamento das áreas produtivas, dos insumos e da mão-deobra. O milho por apresentar alto potencial produtivo, excelente composição química e grande valor nutritivo é um dos mais importantes
cereais cultivados e consumidos no mundo. No Brasil, a cultura ocupa posição significativa na economia, em decorrência do valor da
produção agropecuária, da área cultivada e do volume produzido. Considerando sua importância econômica, recentemente têm ocorrido
importantes mudanças nos sistemas de produção da cultura, ressaltando sua expansão no sistema de integração lavoura-pecuária. Desta
forma, justifica-se o uso de práticas que otimizem os fatores de produção, dentre essas a consorciação de culturas ganha grande
importância. O objetivo do presente trabalho foi avaliar o desempenho da produção do milho em duas áreas distintas: a) em campo aberto
e b) dentro de um sistema agroflorestal com barreira de quebra-vento.
Metodologia: O plantio foi realizado em seis canteiros de 5 metros de comprimento por 1 metro de largura e analisados em dois
tratamentos: 3 canteiros dentro da área de quebra vento e 3 canteiros fora da área de quebra vento. A adubação de plantio foi feita com
esterco de curral curtido (4kg/m²) e yoorin (250g/m²) e a adubação de cobertura foi feita com composto orgânico. O plantio foi realizado
em novembro de 2014 e a colheita em abril de 2015. Foram avaliadas a produtividade, o tamanho do milho e a quantidade de espigas
produzidas dentro e fora da área com quebra-vento. A área de quebra-vento foi implantada no verão de 2011, sendo formada basicamente
por plantas de eucalipto manejadas ao longo do tempo com podas para composição do sistema.
Resultados: Verificou-se que no plantio feito fora da área de quebra-vento, foram produzidas 32 espigas em 5 metros quadrados. As
espigas apresentaram tamanho médio de 19,33cm, circunferência média 16,13cm e peso médio de 228g. No plantio realizado dentro dos
canteiros com quebra-vento, foram produzidas 19 espigas por canteiro. As espigas apresentaram tamanho médio de 16,36cm,
circunferência média 14,9 cm e peso médio 157g. A produtividade final foi de 1,5 kg.m-² e 0,6 kg.m-² nas áreas de fora e dentro da barreira
de quebra-vento, respectivamente. Os resultados obtidos fora do sistema agroflorestal ou quebra-vento foram significativamente
superiores aos observados dentro da área de quebra-vento ou dentro do sistema agroflorestal.
Conclusão: A recomendação do plantio de milho em sistemas biodiversos ou sistemas agroflorestais é que seja realizado logo no começo
da implantação da agrofloresta, pois o fator luminosidade influencia de forma significativa na produtividade dessa cultura.
Palavras-Chave: Zea mays L, produção orgânica, agrofloresta, agricultura familiar
Colaboradores: Juliana Martins de Mesquita Matos, Marcelo Nicolini de Oliveira
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Avaliação da segregação de soluto em ligas binárias não ferrosas solidificadas com fluxo de calor
transitório.
Daniel Ramos Fonseca
Unidade Acadêmica: Departamento de Engenharia Mecânica
Instituição: UnB
Orientador (a): DANIEL MONTEIRO ROSA
Introdução: Este trabalho tem como objetivo a comparação das propriedades mecânicas dos fios que compõem um cabo comercial de
transmissão de energia elétrica com os dados emitidos pelo fabricante. Além deste, verificar a existência de influência nas propriedades do
cabo em função do encordoamento que os fios estão sujeitos no momento da fabricação do cabo. Para tanto, foram ensaios fios de um
cabo de transmissão de energia elétrica, como recebido do fabricante (novo e sem uso) e observado os resultados agrupando os fios por
camadas que compõem o cabo. Pode-se observar que o Limite de Resistência a tração dos fios não sofreu com o encordoamento, e que
por outro lado, o Módulo de Elasticidade parece ter interferência em função da posição em que o fio foi posicionado no feixe de fios.
Metodologia: Para os experimentos foram utilizados fios de alumínio da liga AA6201 de seção circular com 3,7mm de diâmetro e 270 mm
de comprimento. Estes fios foram obtidos de um cabo comercial de transmissão de energia elétrica com quatro camadas de
encordoamento. Os fios foram tracionados de forma monotônica em uma máquina de ensaio de tração uniaxial até o seu rompimento com
a obtenção das curvas de tensão em função da sua deformação. Os dados foram analisados por camadas onde os fios foram retirados e
avaliados estatisticamente para a obtenção do Limite de Resistência a Tração e o Módulo de Elasticidade.
Resultados: A partir da curva de tensão em função da deformação dos fios foram obtidos as propriedades mecânicas do Limite de
Resistência a Tração (LRT) e o Módulo de Elasticidade (E) dos fios. Seguindo a seqüência da camada mais interna para a mais externa, os
valores médios obtidos para o LRT foram de 312 MPa, 334 MPa, 332 MPa e 323 MPa, respectivamente para cada camada. Para os Módulos
de Elasticidade os resultados, também na seqüência da camada mais interna para a mais externa foram de 44,5 GPa, 19,5 GPa, 26,8 GPa e
25,8 GPa. Para a comparação dos resultados foram utilizados os dados fornecidos pelo fabricante do cabo que mostram o valor de 330
MPa para o LRT e de 69 GPa para o E, para todos os fios independentes da posição no encordoamento.
Conclusão: Os valores encontrados nos resultado referentes ao LRT foram próximos aos fornecidos pelo fabricante do cabo de transmissão
de energia elétrica. Como os resultados para o LRT para todas as camadas sofreram pouca variação, parece não haver influência do
encordoamento nesta propriedade mecânica. Por outro lado, o módulo de elasticidade teve um comportamento adverso ao preconizado
pelo fabricante. Além deste dado, o E variou em função da camada em que se encontrava o fio. Estes dados levam a uma necessária
consideração sobre a influência do encordoamento nesta propriedade mecânica.
Palavras-Chave: Liga de alumínio AA6201, Cabos de transmissão de energia elétrica, propriedades mecânicas
Colaboradores: Daniel Ramos Fonseca, Daniel Monteiro Rosa
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Análise imuno-histoquímica e identificação de peptídeos em anastomoses intestinais na vigência de
obstrução biliar extra-hepática. Estudo experimental em ratos
Daniel Ramos Rodrigues Figueiredo
Unidade Acadêmica: Faculdade de Medicina
Instituição: UnB
Orientador (a): JOAO BATISTA DE SOUSA
Introdução:
Metodologia:
Resultados:
Conclusão:
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Impactos na demanda agregada e análises de seus efeitos sobre a produção, renda e emprego da
economia brasileira: uma análise de insumo-produto.
Daniel Ribeiro Nunes dos Santos
Unidade Acadêmica: Departamento de Economia
Instituição: UnB
Orientador (a): MILENE TAKASAGO
Introdução: A matriz insumo-produto é um quadro que representa a situação atual de uma economia. Neste quadro consegue-se observar
toda a relação intersetorial brasileira, ou seja, quais setores: ofertam, compram e quanto custa cada uma dessas operações. Ela equaciona
toda Demanda e toda Oferta dentro de um país. Por meio desta matriz é possível calcular o modelo de Leontief, o qual descreve o quanto
uma variação na demanda final impacta a produção total de uma economia. Utilizando este instrumental, o objetivo desse projeto foi o de
avaliar a importância de cada item da demanda final composta pelas seguintes variáveis macroeconômicas: exportação, consumo da ISLF,
consumo do governo, consumo das famílias, formação bruta de capital fixo e variação de estoques. O impacto sobre estas variáveis foi
calculado e verificaram-se as alterações na produção dos setores assim como na geração de salário, emprego, importações e excedente
operacional bruto.
Metodologia: Para determinar a MIP, realizou-se uma compatibilização a partir das Tabelas de Recursos e Usos de 2011 do IBGE. Esta
compatibilização foi necessária pois a tabela de Recursos é disponibilizada a preço básico e a de Usos a preço do consumidor, logo tem-se
que transformar a segunda em preço básico. Para isso retiram-se as margens de transporte e comércio assim como importações e
impostos da de Usos. O passo seguinte foi obter a matriz de Consumo Intermediário Inter setorial. Para completar a MIP, coloca-se a
Demanda Final e os itens retirados na transformação a Preço Básico. Para verificar como os impactos dos elementos da Demanda Final
influênciam na produção da economia, foram realizados aumentos nas variáveis de demanda final (consumo final, exportações e
investimento) e o resultado multiplicado pela Matriz de Leontief. Então, estima-se o quanto é gerado de Salário, Emprego, Importações e
Excedente Operacional Bruto por unidade monetária produzida. Esse resultado é multiplicado p
Resultados: O item de melhor resultado foi o Consumo das Famílias, aumentando-se o consumo das famílias em 10% verificou-se um
aumento de 4,72% na Produção Total. Já quando a análise é setorial, o mais eficiente, em termos de exportação, no aumento de salário e
de empregos e de EOB é o de comércio a atacado e a varejo enquanto nas importações é o de fabricação de químicos. Em termos de
consumo do governo, observou-se que a administração pública é o setor mais eficiente. Em termos de consumo das ISLF, o setor é o de
Organizações associativas. Em termos de consumo das famílias, o que gera mais salário é o setor de Intermediações Financeiras, mais
emprego é o de serviços domésticos, mais importações é o de refino de petróleo e mais EOB é o de Atividades Imobiliárias. Em termos de
FBCF, o setor destaque é o da Construção, e, finalmente, em termos de Variação de Estoques, o que gera mais salários é o de Fabricação de
Peças Automotoras, mais emprego o de Pecuária, mais importações o de fabricação de quí
Conclusão: Como apresentado nos resultados, o melhor item da Demanda Final foi o Consumo das Famílias. Isso significa que, se o governo
quer estimular a economia através de Demanda Final, não existe melhor área para se investir. Sendo mais específico ainda, o mais
interessante seria o investimento não no Consumo das Famílias como um todo, mas através de um aumento em Intermediações
Financeiras, Serviço Doméstico, Refino de Petróleo e Atividades Imobiliárias, variando o setor conforme a necessidade do Estado. Isso
mostra como o Consumo das Famílias é importante e justifica alguma das medidas tomadas pelo governo para estimular o mesmo nos
últimos anos. Esse tipo de estímulo deveria continuar, só que mais focado nos setores apresentados, já que esses gerariam melhores
resultados.
Palavras-Chave: Matriz Insumo-Produto, Demanda Final, Demanda Agregada e Produção
Colaboradores: Não se aplica
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Mídia e Racismo
Daniel Silva Santos
Unidade Acadêmica: Faculdade de Direito
Instituição: UnB
Orientador (a): GUILHERME SCOTTI RODRIGUES
Introdução: A participação da população negra no cenário midiático sempre foi feita de forma discreta, onde raríssimas vezes temos o
negro e a negra como personagens centrais em novelas e seriados nacionais. Este é um problema que se estende à maioria dos programas
de televisão. Porém, como se não bastasse a atuação sem protagonismo, os papéis feitos por atores negros e atrizes negras trazem grande
carga de estereótipos. Muitas vezes os estereótipos raciais são tão frequentes que os telespectadores e diretores não percebem a presença
deles. A falta de percepção desses estereótipos leva boa parte da população a um problema muito grave: internalização de características
estereotipadas do negro. Isso quer dizer que as características carregadas pelos personagens negros e negras são invisibilizadas por boa
parte dos telespectadores, pois muitos as entendem como características inerentes à população negra. Diante da quantidade de papéis
feitos por atores negros e atrizes negras, parecer ser certo qu
Metodologia: O presente trabalho se divide em quatro partes. Na primeira parte foi feita uma análise do seriado “Sexo e as Negas” onde se
delineou de forma genérica as personagens principais do programa. Foram escolhidas algumas passagens do seriado que demonstram
estereótipos raciais que são reiteradamente transmitidos pela televisão e internalizado pelos telespectadores. Na segunda parte, discutemse os problemas que a representação do negro com padrões raciais estereotipados pode trazer. Utilize-se como marco teórico o trabalho
de Axel Honneth. No terceiro momento desse trabalho, retratam-se os impactos na sociedade que a reiteração de padrões raciais
estereotipados pode causar à população negra na forma de se relacionar em sociedade. Por fim, a última parte traz o princípio da
igualdade material como forma de tentar solucionar o problema da representação racial do negro na televisão brasileira.
Resultados: Há muito tempo a população negra tem dificuldade de ascender a posições de destaques na sociedade. Porém, um dos fatores
que colaboram para esse problema é a existência de informações lançadas pela televisão que sempre ligam o negro à noção de
inferioridade. A TV reitera imagens de negro sendo favelado, ladrão, empregado doméstico etc. Raríssimos são os momentos em que se
coloca o negro em posição de destaque nas novelas e seriados, sendo essa posição ocupada, na maioria das vezes, apenas pelos atores
brancos. Assim, os programas limitam o negro a atuações subalternas e acaba fazendo com que os próprios telespectadores os vejam
dessa forma. Essa reiteração de padrões raciais resulta na recusa do reconhecimento do negro como pertencente ao mesmo patamar que
o branco, ferindo sua compreensão positiva de si mesmo, segundo Axel Honneth.
Conclusão: O trabalho em como objetivo constatar que existe um problema que se alastra há anos dentro da televisão brasileira, qual seja:
a reiteração de estereótipos raciais. O personagem negro está, na maioria das vezes, preso a certos papéis que limitam sua possibilidade de
atuação. É o empregado, o motorista, o escravo etc. Não se quer dizer que seja um absurdo a atuação de atores negros nesses papéis. O
que se coloca é o porquê da atuação limitada apenas a esses personagens. A presença de atores brancos se dá em todos os papéis
imagináveis e inimagináveis. Isso, até mesmo nos inimagináveis, pois é constante a atuação de atores brancos pintando o rosto de preto
para poderem representar alguma figura caricata do negro. É notória a força que a televisão tem na formação do imaginário dos
telespectadores e esse é um dos motivos que leva a grandes empresas investirem montantes altíssimos em propaganda. Diante disso, os
personagens negros presos a estereótipos leva uma mensagem ao telespectador q
Palavras-Chave: Atores negros, mídia, estereótipos, telespectadores, internalização, racismo, discriminação.
Colaboradores: -
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Imageamento 3D de alvos forenses
Daniel Sobreira de Oliveira Buso
Unidade Acadêmica: Instituto de Geociências
Instituição: UnB
Orientador (a): WELITOM RODRIGUES BORGES
Introdução: A investigação forense busca localização de provas ocultadas no subsolo onde escavações são inviáveis (estruturas complexas,
destruição de evidências, etc.). A investigação em geociências forense tem por missão localizar, identificar, recolher e catalogar essas
provas (físicas) com a finalidade de apresentá-las em tribunal. Dentre os métodos geofísicos usados destaca-se o radar de penetração no
solo (GPR). Com o objetivo de minimizar as ambiguidades de investigações forenses e de possibilitar o treinamento contínuo de peritos
brasileiros, o Instituto Nacional de Criminalística do Departamento de Polícia Federal (INC/DITEC/DPF), implantou em 2012, o Sítio
Controlado de Criminalística (SITCRIM). O SITCRIM compreende uma área de 625 m² e dispõe de seis trincheiras contendo objetos diversos.
A pesquisa objetiva verificar os padrões de reflexão de barris metálicos e tambores plásticos, com resultados 3D de GPR, dispostos em
diferentes posições e profundidades em uma das trincheiras.
Metodologia: O GPR é um método geofísico eletromagnético que se baseia na propagação de ondas de rádio em altas frequências para
identificar estruturas rasas. A antena transmissora irradia pulsos eletromagnéticos em direção ao subsolo, e a antena receptora capta o
sinal refletido. Os sinais refletidos são registrados por sistemas digitais em função do tempo de percurso medido em nanossegundos, entre
a onda emitida e a recebida. A aquisição de dados de GPR usou a frequência de 400 MHz em função da optimização de boa profundidade e
boa resolução, e por ser a frequência mais utilizada na perícia forense. Optou-se por aquisições paralelas ao eixo principal da trincheira, em
função da disposição dos alvos. Em campo, realizaram-se perfis equidistantes em 10cm, ao longo de uma área de 34m2, totalizando 34
perfis de GPR 2D posteriormente processados com a utilização do software REFLEXW, módulo 2D-dataanalysis, seguido dos processos de
correção, filtragem, ganho e migração, para então gerar um perfil 3D.
Resultados: Inicialmente para verificar os resultados de GPR optou-se pela análise do processamento realizado em 2D. Deste modo usouse uma linha dentre os 34 perfis para esta análise em função da mesma cruzar o centro dos alvos dispostos na trincheira. Nas imagens
geradas a partir da migração dos dados 2D, notam-se as hipérboles relacionadas a cada alvo. Na migração todas as hipérboles colapsaram,
o que evidenciou com maior clareza o posicionamento correto dos alvos. Depois de migrados os dados foram submetidos a uma análise
3D, onde se realizaram vários cortes para verificar o posicionamento dos alvos, bem como se os mesmos encontram-se na profundidade
estimada.
Conclusão: Os resultados de GPR obtidos neste trabalho confirmaram a aplicabilidade do método na identificação de alvos forenses
(tambores plásticos e metálicos com possíveis resíduos), visto que todos os alvos foram identificados nos registros realizados com a antena
blindada de 400MHz.
Palavras-Chave: Geofísica forense, GPR, análise 3D,
Colaboradores: Dr. Marcelo de Lawrence Bassay Blum (Perito Criminal do INC/DPF) Kamylla de Lima Alves (Discente do Curso de
Graduação em Geofísica)
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Produção e caracterização de colorantes produzidos por fungos filmantosos isolados do Cerrado
Brasileiro
Daniela Almeida de Araujo
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ciências da Saúde
Instituição: UnB
Orientador (a): PEROLA DE OLIVEIRA MAGALHAES DIAS BATISTA
Introdução: A cor é um atributo muito importante nos alimentos. Uma vez que o número de corantes sintéticos permitidos está
diminuindo devido aos seus efeitos indesejáveis, o foco no desenvolvimento de pigmentos para alimentos de fontes naturais está
aumentando. Na natureza existem muitos microrganismos produtores de pigmentos como fungos, leveduras e bactérias. Algumas espécies
do fungo filamentoso são capazes de produzir diferentes pigmentos em tonalidades que variam entre vermelho, amarelo e laranja por
processos biotecnológicos. Além disso, pigmentos produzidos por microrganismos, podem assegurar a produção do metabólito de
interesse, acompanhado por condições controladas, independentes de fatores externos e com potencial para minimizar as variações na
produção.
Metodologia: Visando a obtenção de pigmentos naturais produzidos por fungos filamentosos, neste trabalho dois fungos filamentosos
foram isolados do solo do Cerrado brasileiro e mantidos em placa de Petri por 10 dias a 28ºC. Depois de 10 dias, uma solução contendo
105 esporos/mL destes fungos foi transferida para erlenmeyes contendo meio líquido (caseína ácida, extrato de levedura, caldo sabouraud
e peptona) e mantida por 7 dias a 120 rpm e 28ºC. O caldo fermentado apresentou cor roxa para o fungo DA125 e vermelha para o fungo
DA133. Os caldos fermentados foram em seguida filtrados separadamente em papel filtro, e o filtrado foi adicionado ao sistema de duas
fases aquosas (SDFA) formado por poliacrilato de sódio, PEG 2000 e NaCl. Os SDFA testados foram construídos com diferentes
concentrações de caldo fermentado e sal.
Resultados: O sistema NaPA/PEG/NaCl foi capaz de separar o pigmento existente no caldo para a fase superior, rica em PEG 2000, fase
oposta a partição das proteínas presentes no caldo. A melhor separação do pigmento para a fase oposta as proteínas foi observada nos
sistemas contendo 30% de caldo fermentado. A varredura realizada no espectrofotômetro apresentou absorbância máxima de 0,823 na
faixa de 522-524 nm para o fungo o DA133 (vermelho) e para o fungo DA125 (roxo) valores de absorbância máxima de 1,31 na faixa de
499-500 nm, para as fases superiores dos sistemas contendo 30% de caldo, contra valores de absorbância próximos à zero para a fase
inferior do sistema, confirmando a presença do pigmento na fase rica em PEG 2000.
Conclusão: Segundo Johansson 2008, provavelmente os pigmentos vermelhos ao migrarem, para fase superior do sistema, promovem a
liberação de moléculas de água que estavam interagindo ao PEG, o que favorece a entropia do sistema, fazendo com que ocorra a
migração das biomoléculas para a fase superior do sistema testado. Estes resultados reforçam a relevância da aplicação dos sistemas
NaPA/PEG/NaCl como primeiro passo no processo de purificação e recuperação de pigmentos oriundos de caldo fermentado de
microrganismos.
Palavras-Chave: pigmentos fungicos, colorantes fungicos, SDFA, sistema de duas fases aquosas
Colaboradores: Dr. Kleber Vânio Gomes Barros, PPGCF/FS/UnB
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Expressão de proteínas antioxidantes na hibernação de uma borboleta
Daniela Amaral Silveira
Unidade Acadêmica: Departamento de Biologia Celular
Instituição: UnB
Orientador (a): MARCELO HERMES LIMA
Introdução: Quando um animal é submetido a condições desfavoráveis ambientais, inadequadas para seu desenvolvimento, o
metabolismo responsável por reduzir a quantidade excessiva de espécies reativas ao oxigênio (EROs), conhecido como metabolismo redox,
não é mais capaz de funcionar regularmente porque a quantidade de EROs é agora insuperável, assim, o organismo entra em estresse
oxidativo, o que pode causar danos a estruturas celulares. Há animais capazes de modificar seu metabolismo para não sofrerem esses
danos, entrando em um estado chamado de depressão metabólica, controlado por inúmeras enzimas que impedem ou reduzem danos do
estresse oxidativo. Na necessidade de se conhecer um pouco mais sobre as enzimas envolvidas na depressão metabólica da principal
praga do girassol, a lagarta Chlosyne lacinia, o projeto foi destinado à análise de transcritos de quatro proteínas: Ribossomal S7, Superóxido
Dismutase Citosólica (Cu,ZnSOD), Glutationa S-Transferase delta (dGST), e Beta Actina (ACT).
Metodologia: Ovos de C. lacinia foram coletados e mantidos para desenvolvimento de uma colônia sob condições controladas na Embrapa
Cenargen, com animais em diferentes estágios de desenvolvimento, ativos, e também em diapausa (depressão metabólica). As lagartas
foram coletadas e separadas em grupos experimentais: animais (I) ativos, (II) em diapausa por menos de 24 horas, (III) em diapausa por 120
dias, e (IV) que retomaram a atividade após os 120 dias. O RNA total foi extraído dos animais inteiros e utilizado para sintetizar o cDNA.
Foram então desenhados oligonucleotídeos iniciadores (primers), para futura amplificação de sequências de interesse. Com esses
oligonucleotídeos foi possível realizar reações de PCR, utilizando seus produtos na transformação de células competentes. Os plasmídeos
das células transformadas foram isolados e enviados para sequenciamento. Os primers, já sequenciados, das proteínas em questão foram
testados pela técnica de PCR e validados por PCR em tempo real.
Resultados: Os testes de PCR analisados para os oligonucleotídeos das proteínas Cu,ZnSOD, dGST, ACT e também da Ribossomal S7
(proteína do gene usado como referência), deram positivos, mostrando a integridade dos mesmos. Foi possível observar além da
integridade, a concentração ideal dos primers e de cDNA, validando-os para a padronização de futuros experimentos de PCR em tempo
real.
Conclusão: Estudos bioquímicos dos componentes que envolvem o metabolismo redox, o estresse oxidativo e a depressão metabólica já
mostraram como a atividade de proteínas é modificada se comparada nos estágios dos animais ativos e em diapausa. Nas análises
moleculares, se torna essencial a avaliação da integridade dos oligonucleotídeos e a padronização das concentrações desses primers para
que durante os futuros ensaios não ocorra formação de sequências inespecíficas que prejudiquem o experimento. Além disso, com a
concentração ideal de cDNA estabelecida, podem ser iniciados os ensaios de PCR em tempo real, para que haja completa investigação da
expressão desses genes.
Palavras-Chave: Estresse Oxidativo, Espécies Reativas ao Oxigênio, Diapausa, PCR em tempo real.
Colaboradores: Daniel Carneiro Moreira, Débora Pires Paula, Elida Geralda Campos
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Cultura Popular dentro da escola: processos de escolarização e processos emancipatórios.
Daniela Barros Pontes e Silva
Unidade Acadêmica: Departamento de Métodos e Técnicas
Instituição: UnB
Orientador (a): PATRICIA LIMA MARTINS PEDERIVA
Introdução: Historicamente a cultura popular tem sido subvalorizada e silenciada em função de expressões artísticas “eruditas”. No que diz
respeito à educação, a cultura popular vem sendo chamada de volta à escola como elemento relevante no processo de formação das
identidades culturais e da consciência cidadã dos sujeitos atendidos pelo sistema de educação pública do Brasil. O Plano Nacional de
Cultura teve como principal demanda para o atendimento das metas que relacionam cultura e educação a criação do programa Mais
Cultura nas Escolas. Entretanto, quando a cultura popular — cuja característica é a diversidade na transmissão, interpretação e concepção
de conhecimentos e visões de mundo — entra na escola, espera-se que haja uma adequação à forma escolarizada de ver o mundo e o
ensino. Esse processo de escolarização pode interferir na própria diversidade que caracteriza as manifestações culturais fora da escola.
Metodologia: Será realizado um estudo sobre os projetos das escolas públicas do Distrito Federal aprovados pelo programa Mais Cultura
nas Escolas, buscando perceber o perfil das atividades culturais dos projetos. Em seguida serão estudados prioritariamente aqueles que
contemplam atividades que relacionem as escolas do Distrito Federal e as manifestações da cultura popular brasileira, identificando
elementos que indiquem a ocorrência de práticas que submetam a cultura popular a processos de escolarização, e suas razões.
Posteriormente, será realizada análise dos projetos cuja perspectiva proponha para a cultura popular um papel de elemento constituidor
da identidade dos educandos. Objetiva-se identificar práticas emancipadoras,, voltadas para o desenvolvimento da consciência cidadã e do
entendimento das realidades culturais locais, regionais e nacionais nos sujeitos envolvidos com as atividades culturais fomentadas pelo
programa Mais Cultura nas Escolas, dentro do espaço escolar.
Resultados: Por não haver no edital de seleção do Programa eixo específico para o perfil “culturas populares”, pôde-se perceber que os
elementos das manifestações culturais populares aparecem de maneira transversal nas propostas aprovadas, por exemplo, o projeto que
propõe atividades de teatro em peças do teatro popular de Ariano Suassuna. Como o Programa está compreendido dentro da educação
integral, as atividades do Mais Cultura nas Escolas são desenvolvidas no contraturno das atividades de conteúdo curricular, não havendo
diálogo entre o que os alunos experienciam nos dois turnos. Tampouco esta estrutura permite ao professor a oportunidade de integrar
estes conhecimentos. Desta maneira, a cultura popular, em meio às atividades, é apresentada de maneira superficial, desconectada de
contexto histórico-cultural e espetacularizada, tornando-se parte do preenchimento do tempo integral proposto para a educação, mas sem
promover processos educativos integrados e dialógicos.
Conclusão: Promover o acesso dos alunos da educação integral à diversidade da cultura popular pode impulsionar e fortalecer o
desenvolvimento de aspectos essenciais às noções e identidades locais, regionais, comunitárias, históricas e sociais. Entretanto, o processo
de escolarização das culturas populares rompe com esta possibilidade. Sendo assim, é necessário que haja uma imersão dos alunos e
professores (e da comunidade escolar como um todo) dentro do universo das manifestações da cultura popular, proporcionando contato
com a lógica e interpretação de mundo dessas manifestações. A compreensão das relações existentes nesses processos histórico-culturais
gera o conhecimento emancipador quando respeitados os princípios que regem as dinâmicas das expressões culturais, ao invés de subjugalos aos processos de escolarização. Ou seja, a escola é que se prepara para receber a cultura popular, e não a cultura popular que se molda
ao formato da escola.
Palavras-Chave: Culturas populares. Escolarização. Mais Cultura nas Escolas. Emancipação. Educação.
Colaboradores: Além da orientação da Profa. Dra. Patrícia Lima Martins Pederiva, este projeto não conta com outros colaboradores.
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Expressão das Proteínas não Estruturais NSm e NSs e da Proteína Estrutural N de GRSV para estudos de
interações proteicas.
Daniela Ferreira de Paula
Unidade Acadêmica: Departamento de Biologia Celular
Instituição: UnB
Orientador (a): RENATO DE OLIVEIRA RESENDE
Introdução: Os vírus de plantas apresentam mecanismos variados de movimentação de suas partículas dentro da planta hospedeira, que
podem ser agrupados em duas estratégias gerais: (01) ou o genoma é transportado sob a forma de um complexo de ribonucleoproteína,
(02) ou movimentam-se como partícula viral (Lucas et al., 2001). O gênero Tospovirus pertence à família Bunyaviridae, e todos os seus
membros apresentam genoma de RNA de fita simples tri-segmentado (Moyer, 1999). A proteína de movimento viral NSm possui um papel
importante para a disseminação da infecção viral na planta, e há poucos estudos que evidenciam suas interações moleculares tanto in
planta quanto in vitro. Um estudo desenvolvido por Soellick (2000) sugere uma interação entre a proteína NSm com a proteína DnaJ,
expressa em plantas como Nicotiana tabacum. O presente projeto visou investigar a associação da proteína DnaJ com a proteína NSm e
demonstrar como essa interação pode beneficiar o movimento viral célula a célula
Metodologia: Foi feita a extração de RNA total de N. tabacum. O gene da DnaJ foi amplificado via RT-PCR e clonado nos vetores pDONR207
e pSITE. Os produtos das recombinações foram transformados em Agrobacterium tumefaciens GV3101 e os clones foram isolados em meio
seletivo. Para investigar a associação da proteína DnaJ com a proteína NSm, foi utilizada a técnica de Fluorescência Bimolecular
Complementar (BiFIC), que consiste na fragmentação de uma proteína fluorescente em dois fragmentos segundo o local de inserção,
sendo um N e outro C terminal. Cada fragmento foi fusionado a uma das proteínas: NSm (de GRSV) e DnaJ. Em seguida, plantas de N.
benthamiana foram agroinfiltradas com uma suspensão de bactérias (Agrobacterium tumefaciens) transformadas com os vetores binários.
O microscópio confocal a laser foi usado para a localização das proteínas in vivo. Porções de folhas de plantas infectadas foram coletadas,
preparadas e montadas em lâminas de vidro e analisadas via microscopia
Resultados: Os genes da DnaJ de N. tabacum e NSm de Groundnut ringspot virus (GRSV) foram amplificados e inseridos nos vetores BiFC
desenvolvidos por Martin et. al (2009). Folhas de N. benthamiana foram agroinfiltradas com extrato de A. tumefaciens (GV3101) para
expressão transiente dessas proteínas ligadas ao C e N terminal da proteína YFP (Yellow Fluorescent Protein). Depois de um período de 36
horas após a agroinfiltração, foi analisada a localização da proteína DnaJ por Microscopia Confocal, e a interação entre as duas proteínas
foi confirmada por meio da técnica BiFC. As micrografias intercaladas mostraram agregados citoplasmáticos ao lado do plasmodesma, o
que pode confirmar, in vivo, a evidência previamente proposta para essas duas proteínas de interação para promover o movimento viral
Conclusão: A confirmação no nosso trabalho da interação entre a proteína DnaJ e a NSm sugerida por Soellick (2000), ratifica a importância
da interação entre proteínas patógeno-hospedeiro, e demonstra que ela pode beneficiar o movimento viral célula a célula. Com os
resultados obtidos nesse trabalho, surgiram novas perspectivas e propostas de interações entre proteínas virais e proteínas do hospedeiro.
Um estudo que visa investigar a interação da NSm com a Calreticulina (proteína da planta pertencente a um domínio conservado) já foi
iniciado. O gene da calreticulina foi amplificado e as próximas etapas visam à observação efetiva dessa interação. O conhecimento do
processo de infecção desses vírus é de extrema importância para o desenvolvimento de métodos de controle desses importantes
patógenos, principalmente de plantas hortículas
Palavras-Chave: tospovirus, processo infecção, interação, movimento viral, hospedeiro, resistência
Colaboradores: Rayane Nunes Lima
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Tempo da traqueostomia após a descontinuação da ventilação mecânica em pacientes
traqueostomizados
Daniela Mamede
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade da Ceilândia
Instituição: UnB
Orientador (a): SERGIO RICARDO MENEZES MATEUS
Introdução: O uso da ventilação mecânica (VM) tem aumentado ao longo do tempo. Estudos revelam que 30% dos pacientes em VM por
pelo menos 2 dias irão necessitar de VM prolongada. Neste cenário clínico, frequentemente é realizada a traqueostomia nos pacientes que
tornam-se dependente da VM. A consequência do uso da traqueostomia tem implicações substanciais como, diminuir a pneumonia
associada ao ventilador e a mortalidade. Por outro lado, também pode resultar em complicações clínicas graves, principalmente quando
utilizado por longo período. Após a descontinuação da VM, a permanência da cânula de traqueostomia pode culminar em complicações
como obstrução por secreção, estenose traqueal, traqueomalácia, fístula traqueoesofágica, disfagia e sangramento por lesão arterial. O
objetivo do estudo é descrever a prevalência da traqueostomia e o tempo de permanência da traqueostomia após a descontinuação da VM
nos pacientes internados no Hospital Regional da Ceilândia (HRC) no DF.
Metodologia: Trata-se de um estudo do tipo transversal, o qual foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa em 11/11/2013 - FEPECS/SESDF (Nº do Parecer: 453.406). Foram analisados os prontuários dos pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital
Regional de Ceilandia (HRC) do DF para obtenção dos dados dos indivíduos, caracterizando análise documental. Os critérios de inclusão
foram pacientes em uso de traqueostomia, internados na UTI do HRC, e os critérios de exclusão foram indivíduos que não possuíam
informações suficientes e/ou transferidos para outra instituição. As pesquisadoras foram previamente treinadas para utilização do
software do prontuário eletrônico. Também foram realizadas visitas na UTI para confirmação e/ou dúvidas das informações coletadas. Os
dados foram armazenados numa planilha do programa excel (Microsoft) e a partir do arquivo foram conduzidas as análises.
Resultados: Foram investigados 42 indivíduos internados na UTI do HRC, destes 17, homens e 24 mulheres, com média de idade em anos
foi de 55,4±20,1, com variação de 14 a 89 anos. A prevalência de indivíduos traqueostomizados foi 61,8%, e destes, 38,5% obtiveram
sucesso no desmame da ventilação mecânica (VM). No que diz respeito ao tempo de permanência da cânula de traqueostomia, foi
considerado na análise somente 24 indivíduos (58%), devido ausência de informação no prontuário, que correspondeu um tempo médio
de permanência da traqueostomia de 21,8±35,4 dias. Somente nove pacientes (22%) tiveram alta hospitalar e/ou sucesso no processo de
decanulação.
Conclusão: A prevalência de traqueostomizados, bem como o tempo de permanência da cânula foram elevados com relação a outros
estudos. As doenças agudas com indicação de traqueostomia não é a população alvo da UTI estudada. Acreditamos na necessidade de
acompanhamento prospectivo com maior tempo de observação e de participantes para o melhor entendimento das variáveis
independentes ao tempo de permanência da cânula de traqueostomia, poderá ser útil em estratégias para o sucesso da decanulação.
Algumas limitações do estudo, a subnotificação dos eventos clínicos e a falta de protocolos de conduta geral sobre traqueostomia, pode ter
sido uma das interferências para a precisão do tempo de permanência da cânula de traqueostomia. A presente investigação evidenciou
uma alta taxa da prevalência de traqueostomia nos pacientes internados na UTI do Hospital Regional da Ceilândia, também um tempo
elevado da permanência no uso da cânula de traqueostomia.
Palavras-Chave: Via aérea artificial, Traqueostomia, prevalência, ventilação mecânica
Colaboradores: Fabiana Maria Bezerra Barbosa, graduanda de fisioterapia UNB. Thiago Barbosa da Silva, Mestre em Ciências e Tecnologias
em Saúde - UnB Renata da Nobrega Souza - Mestre, Fisioterapeuta, Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, Hospital Regional da
Ceilândia Renato Valduga - Doutorando em gerontologia, Mestre em Gerontologia, Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal,
Hospital Regional da Ceilândia
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PREVALÊNCIA DE HIPOVITAMINOSE D EM GESTANTES ATENDIDAS EM UM SERVIÇO DE PRÉ-NATAL DA
REDE PRIVADA DE BRASÍLIA – DF NO ANO DE 2014
Daniela Melo Rocha
Unidade Acadêmica: Ciências da Saúde
Instituição: UniCEUB
Orientador (a): Daniela Lopes Gomes
Introdução: A hipovitaminose D durante a gestação pode refletir em um ganho de peso insuficiente do feto e distúrbios da homeostase
óssea na criança, além de redução da mineralização óssea, podendo levar ao raquitismo infantil. O objetivo deste estudo foi determinar a
prevalência de hipovitaminose D em gestantes atendidas em um serviço de pré-natal da rede privada de Brasília – DF no ano de 2014.
Metodologia: Trata-se de um estudo transversal realizado por meio da análise de prontuários. Foi selecionado, por amostra de
conveniência, um consultório médico particular de obstetrícia em Brasília – DF com grande demanda de atendimento para serem
analisados os prontuários de todas as gestantes atendidas no ano de 2014. Foram coletados dados de idade, data do exame e valor de
25OHD. Para a classificação dos níveis de 25OHD, foram seguidos os parâmetros laboratoriais definidos pela Endocrine Society, os quais
consideram níveis normais os valores superiores a 30 ng/ml; insuficiente os valores de 20 a 30 ng/ml e deficiente os valores menores que
20 ng/ml. Estes pontos de corte foram sugeridos com base no papel da vitamina D na absorção de cálcio e fósforo. Para análise estatística
foi realizada estatística descritiva com testes de tendência central e dispersão e para testar a correlação entre variáveis, utilizou-se o teste
de correlação de Pearson. Para as análises foi usado o software SPSS, v.20.
Resultados: Dos prontuários analisados, 206 gestantes atenderam os critérios de inclusão, as quais apresentavam média de idade de
33+4,8 anos. Foi observado que 83% das gestantes apresentavam inadequação de 25OHD, sendo 24,3% deficiente e 58,7% inadequado.
Não foi encontrada associação estatisticamente significante entre inadequação de vitamina D e idade da gestante.
Conclusão: Os resultados obtidos demonstraram alta prevalência de hipovitaminose D entre as gestantes que tiveram o prontuário
analisado. Considerando que a hipovitaminose D em gestantes pode gerar complicações tanto para a mãe quanto para o bebê, torna-se
relevante realizar mais estudos que investiguem a prevalência desta deficiência com maior representatividade e explorando os fatores
associados, bem como estudos de intervenção com suplementação de vitamina D para determinar qual a dose segura para estas pacientes.
Desta forma, pode-se alertar os profissionais de saúde envolvidos no pré-natal a respeito da real situação, fazendo com que o exame de
25OHD seja solicitado, durante o pré-natal, pelos médicos da rede publica e privada, bem como contribuir para o delineamento de
estratégias de políticas públicas de saúde, no sentido de corrigir tal deficiência e prevenir futuros casos.
Palavras-Chave: Gestação; hipovitaminose D; prevalência.
Colaboradores: 0
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Identificação da modulação de moléculas de superfície de células
Daniela Mineiro Bernardes
Unidade Acadêmica: Departamento de Biologia Celular
Instituição: UnB
Orientador (a): CECÍLIA BEATRIZ FIUZA FAVALI
Introdução: A leishmaniose é uma das principais doenças negligenciadas da atualidade, tendo por ano cerca de 400.000 novos casos. A
leishmaniose tegumentar americana (LTA) é uma antropozoonose causada por protozoários do gênero Leishmania que acomete mamíferos
vertebrados, incluindo seres humanos Tem ampla distribuição e um de seus principais agentes no Brasil é a L. braziliensis. A resposta
protetora à doença envolve ativação de células T CD4 e CD8. Células apresentadoras de antígenos (APCs) tais como as células dendríticas
utilizam moléculas co-estimulatórias, como a CD80, para ativar corretamente as células T. Para cumprirem sua premissa, as APCs tais como
as células dendríticas (DCs) utilizam ligantes como o CD209 (DC-SIGN) em sua membrana, que reconhecem patógenos e induzem sua
fagocitose, uma estratégia que disponibiliza os antígenos para apresentação. A modulação de tais moléculas pode viabilizar a sobrevivência
do patógeno nas APCs. Assim, o objetivo deste trabalho é investigar se a L. br
Metodologia: Células mononucleares do sangue total periférico de doadores saudáveis foram obtidas por gradiente de Ficoll. Em seguida,
monócitos CD14+ foram obtidos por separação magnética utilizando-se anticorpos anti-CD14 conjugados à microesferas. Os monócitos
foram cultivados em meio suplementado com IL-4 e GM-CSF para diferenciação em DCs. Após 7 dias, as DCs foram infectadas com L.
braziliensis (DC 1:10 Lb) por 24 horas. Posteriormente, a taxa de infecção foi determinada por microscopia óptica. As DCs foram marcadas
com anticorpos CD1a, CD80 e CD209 (DC-SIGN) para determinação do fenótipo molecular de superfície por citometria de fluxo. A
expressão de CD80 e CD209 foi observada nas populações CD1a+ e CD1a-.
Resultados: A pureza dos monócitos CD14+ foi de 80,7% após a separação magnética. A taxa de infecção de DCs por L. braziliensis foi de
aproximadamente 30%, com cerca de 110 amastigotas/100 células. Observou-se uma média de 17,8% de células CD1a+ e 81,9% de CD1aquando expostas ao parasito. Observamos uma tendência no aumento da expressão de CD80 nas células CD1a+ (6,8%) e de diminuição na
expressão de CD209 nas células CD1a+ (9,4%) na presença de Lb quando comparadas com as DCs controle. Observamos uma maior
porcentagem de células CD1a-CD80+ expostas a Lb (65,1%) do que as CD1a-CD80+ na ausência de Lb (52,3%). Entretanto, observamos uma
menor porcentagem de células CD1a-CD209+ na presença de Lb (87,4%) em comparação às CD1a-CD209+ não expostas (92,1%).
Conclusão: Observamos que L. braziliensis estimula o aumento na expressão de CD1a e CD80 porém causa uma diminuição na expressão
de CD209 em células dendríticas humanas. Assim, haveria um prejuízo do reconhecimento e fagocitose via CD209 porém possivelmente
sem causar uma alteração na apresentação de antígenos e ativação de linfócitos T. Vale ressaltar que uma análise incluindo mais
moléculas de superfície e com posterior estudo da ativação de linfócitos T seriam necessários para confirmação dos dados aqui
apresentados.
Palavras-Chave: Leishmania infantum, células dendríticas, co-estimulação.
Colaboradores: Davi Rosa, Sarah de Athayde Couto Falcão
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Diagnóstico Molecular de onicomicose
Daniela Mitsue Suzuki
Unidade Acadêmica: Medicina e Biologia molecular
Instituição: UCB
Orientador (a): Rosângela Vieira de Andrade
Introdução: Onicomicose é uma infecção em unhas das mãos e dos pés que pode ser causada por fungos que invadem primariamente a
lâmina ungueal saudável. É uma doença com grande potencial crônico associada a uma dificuldade terapêutica, sendo estes os principais
fatores que agravam o prognóstico. O diagnóstico pode ser laboratorial, que inclui exame direto e cultura das amostras, baseado no
histórico clínico do paciente. O diagnóstico clínico baseia-se nas características das lesões, gerando uma quantidade considerável de erros
terapêuticos. E por fim, o diagnóstico molecular realizado por PCR.Os métodos comumente utilizados, como a cultura direta, têm muitas
desvantagens, que incluem a alta demora no processo. O PCR pode solucionar algumas dificuldades encontradas nos outros métodos por
fornecer um resultado rápido e de maior especificidade. Desta forma, o objetivo principal deste projeto foi padronizar e classificar por
meio da PCR os diferentes agentes etiológicos das oncomicoses de pacientes com suspeita clinica dessa dermatose no DF.
Metodologia: Os pacientes que apresentaram exame micológico positivo foram protocolados após assinarem voluntariamente o termo de
consentimento livre e esclarecido. As unhas suspeitas foram recolhidas por abrasão mecânica utilizando lixa d’água, armazenadas em
embalagens etiquetadas e então encaminhadas para realização de estudos micológicos.
O procedimento laboratorial padrão utiliza o exame direto e cultura (macromorfologia e micromorfologia).
O DNA genômico das amostras clínicas foi extraído segundo o protocolo DNeasy® Plant Mini Kit e a qualidade foi verificada pelo gel de
agarose a 1%. Foram observadas as bandas das amostras utilizadas em cada poço do gel, comparando com um controle positivo. Neste
trabalho foram utilizados primers universais que identificam maior diversidade de dermatófitos e não dermatófitos (ITS1 5' TCCGTAGGTGAACCTGCGG - 3'/ITS4 5' - TCCTCCGCTTATTGATATGC - 3'). As amostras foram sequenciadas utilizando o sequenciador 3130
(AB) após purificação com as enzimas Exo/SAP.

Resultados: Foram selecionados 87 pacientes, sem discriminação de sexo e idade, do Hospital Regional da Asa Norte (HRAN). Após a coleta
de pó fino por abrasão mecânica utilizando lixa d’água, 67 amostras obtiveram cultura positiva (75,86%) e o PCR foi positivo em 72
pacientes (81,03%). As espécies mais comuns encontradas em ambos os métodos foram: Candida spp, Fusarium sp, Aspergillus sp,
Trichophyton rubrum, Neoscytalidium dimidiatum. Mesmo as espécies mais comuns coincidirem, houve divergências de espécies
encontradas em amostras de cada paciente, necessitando assim de maiores estudos para esclarecer a especificidade dos métodos. Acresce
que a quantidade em peso de amostra necessária foi menor que a padronizada na pesquisa anterior, reduzindo perdas.
Conclusão: Até o presente momento, este estudo conseguiu padronizar os protocolos para serem utilizados no método molecular, além de
comprovar a sua maior sensibilidade em relação ao método tradicional de diagnóstico das onicomicoses.
Todavia, foram encontradas divergências em relação as espécies apontadas por cada método nas amostras dos pacientes, que ainda
precisam ser esclarecidas. Portanto, a especificidade de cada método não foi provada, o que nos leva à necessidade de seguimento ao
estudo.
Como o tratamento das onicomicoses requer terapia de longo prazo com combinação de antifúngicos tópicos e orais, é importante
diagnosticar corretamente a infecção, além de identificar o agente etiológico. Por isso reforçamos a necessidade de utilizar métodos para
um bom diagnóstico, como o PCR, visando um melhor tratamento destas micoses.

Palavras-Chave: Diagnóstico molecular; Onicomicose; PCR; Diagnóstico onicomicose
Colaboradores: Carmélia Matos Santiago Reis
Eugênio Galdino de Mendonça Reis-Filho
Fernanda Simões Seabra Resende
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Influência de drogas antimaláricas sobre a função fagocitária e produção de radicais livres por
monócitos e neutrófilos
Daniela Pinheiro Martins de Souza
Unidade Acadêmica: Faculdade de Medicina
Instituição: UnB
Orientador (a): MARIA IMACULADA MUNIZ BARBOZA JUNQUEIRA
Introdução: A malária é um importante problema de saúde pública. É estimado que 250 milhões de pessoas são acometidas pela doença e
quase 600 mil dessas pessoas morrem por ano. Para diminuir a morbimortalidade pela doença, é necessário planejar uma terapia
adequada, associando drogas antimaláricas a um manejo clínico específico e adequado para cada forma da doença. A fagocitose de
eritrócitos parasitados é um dos principais mecanismos de defesa contra o plasmódio, e os radicais de oxigênio estão entre as mais
importantes moléculas microbicidas contra esse parasito. Portanto, o objetivo desse estudo foi esclarecer a influência das drogas
antimaláricas artemeter, a primaquina e a lumefantrina, que são três das principais drogas utilizadas no Brasil para tratamento da malária,
sobre a capacidade fagocitária de monócitos e neutrófilos e produção de radicais livres pelos monócitos e neutrófilos de indivíduos
normais.
Metodologia: Sangue foi retirado de 12 indivíduos saudáveis para avaliar influência das três drogas sobre a fagocitose e produção de
radicais de oxigênio pelos fagócitos. Após aderência às lâminas, os fagócitos foram tratados com as drogas por 30 min nas concentrações
farmacológicas. Os fagócitos foram então incubadas com uma suspensão de S. cerevisiae sensibilizadas ou não por 30 min para processarse a fagocitose. As lâminas foram coradas com Giemsa e analisadas ao microscópio óptico. O índice fagocitário (IF) foi calculado pela
multiplicação da proporção de fagócitos envolvidos na fagocitose pela média de leveduras ingeridas por fagócito. Para o teste do NBT, os
fagócitos aderidos às lâminas e tratados com as drogas foram incubados com solução de NBT por 20 min, estimulados ou não com S.
cerevisae e as preparações foram contra-coradas com safranina. As lâminas foram analisadas ao microscópio óptico e foi quantificada a
porcentagem de redução do NBT basal e estimulado pelos fagócitos.
Resultados: O artemeter reduziu o índice fagocitário dos monócitos (10 x 6,25, p=0,03, Wilcoxon), quando a fagocitose foi avaliada pelos
receptores para padrões moleculares de patógenos (rPMP), pela menor envolvimento dos monócitos na fagocitose (6 x 3,75, p=0,01,
Wilcoxon). A primaquina também diminuiu o IF dos neutrófilos pelos rPMP (9,5 x 8,25, p=0,04, Wilcoxon), pela menor envolvimento dos
neutrófilos na fagocitose (6,25 x 4,5, p=0,02, Wilcoxon). Quando a fagocitose foi avaliada pelos receptores para complemento, o
tratamento com o artemeter (43%) diminuiu a proporção de monócitos envolvidos na fagocitose, em relação ao grupo controle (60,75%),
tratados com lumefantrina (71,25%) e tratados com a primaquina (64,5%) (ANOVA, p=0,002). Nenhuma das drogas alterou a % redução do
NBT total basal ou estimulada. Entretanto, a lumefantrina aumentou (6,25 x 14,25) a % redução NBT par os fagócitos que fagocitaram e
reduziram o NBT (p=0,03, t pareado). As outras drogas não modificaram a % redução do NBT.
Conclusão: Mostramos que o artemeter deprimiu a fagocitose de leveduras pelos monócitos pelos rPMP e a primaquina deprimiu a
fagocitose dos neutrófilos por esses receptores. Quando a fagocitose foi avaliada pelos rC, o artemeter deprimiu significantemente a
proporção dos monócitos envolvidos na fagocitose. Como a depressão ocorreu pelo menor envolvimento dos fagócitos na fagocitose sem
alterar o número de partículas ingeridas por fagócito é possível que essas drogas tenham dificultado a quimitaxia por essas células.
Entretanto, a lumefantrina aumentou a produção de ânions superóxido pelos fagócitos que estavam fagocitando uma partícula inerte,
sugerindo que a ação foi diretamente sobre os fagócitos. O fato desse aumento ocorrer apenas quando o fagócito estava em processo de
fagocitose sugere que o aumento do potencial microbicida dessas células não é aleatório. Esses resultados sugerem que além de seu papel
antiparasitário, essas drogas apresentam ação imunomoduladora prevenindo a malária grave.
Palavras-Chave: malária, artemeter, primaquina, lumefantrina, fagocitose, NBT.
Colaboradores: Artur Burle Gonçalves, Shirley Claudino Couto Pereira, Mariângela Souza de Oliveira, Débora Pereira de Jesus, Aline de
Souza Silva, Walace Santos Cavalcante.
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Desenvolvimento de Pichia pastoris para produção de peptídeos farmacologicamente ativos
Daniela Vieira Duarte
Unidade Acadêmica: Departamento de Biologia Celular
Instituição: UnB
Orientador (a): NADIA SKORUPA PARACHIN
Introdução: Essa aluna nunca implementou a bolsa e saiu do meu laboratório há mais de 1 ano atrás.
Metodologia: Essa aluna nunca implementou a bolsa e saiu do meu laboratório há mais de 1 ano atrás.
Resultados: Essa aluna nunca implementou a bolsa e saiu do meu laboratório há mais de 1 ano atrás.
Conclusão: Essa aluna nunca implementou a bolsa e saiu do meu laboratório há mais de 1 ano atrás.
Palavras-Chave: Essa aluna nunca implementou a bolsa e saiu do meu laboratório há mais de 1 ano atrás.
Colaboradores: Essa aluna nunca implementou a bolsa e saiu do meu laboratório há mais de 1 ano atrás.

389

Vol. 1

Comparação da atividade eletromiográfica de músculos do tornozelo antes e após treinamento de
propriocepção
Daniele Coimbra Silva
Unidade Acadêmica: Faculdade de Educação Física
Instituição: UnB
Orientador (a): LUCIANA HAGSTROM BEX
Introdução: O basquetebol é uma modalidade esportiva coletiva em que seus movimentos de ataque e defesa exigem uma constante
mudança de ritmo e direção em situações variadas como corridas, saltos e arremessos. Durante uma partida ou treinamento, o jogador de
basquetebol está frequentemente sujeito à contusões. Elas são mais frequentes nos membros inferiores, com prevalência da articulação
tíbio-tarsiana (tornozelo).Para que a incidência de lesões seja reduzida é fundamental a melhora do equilíbrio. Os treinamentos
proprioceptivos podem auxiliar na manutenção da estabilidade corporal e, portanto, diminuir o número de lesões. O objetivo desse estudo
é avaliar os efeitos de um programa de exercícios proprioceptivos no equilíbrio postural por meio da analise da atividade eletromiográfica
dos músculos sóleo de ambas as pernas em escolares praticantes de basquetebol.
Metodologia: A amostra foi constituída por 16 alunos da rede pública de ensino do Distrito Federal, com idades entre 13 e 16 anos,
praticantes de basquetebol de nível competitivo escolar. Os escolares foram divididos de maneira aleatória em Grupo Controle (GC) e
Grupo Experimental (GE), cada um deles composto por oito participantes. O GC não participou do programa de exercícios de
propriocepção, enquanto que o GE realizou as atividades do programa de exercícios de propriocepção ao longo de oito semanas. A
ativação dos extensores do tornozelo foi avaliada por meio da medida da energia do sinal eletromiográfico (valor eficaz – RMS) em
diferentes condições (olhos abertos ou fechados com ou sem espuma de alta densidade) antes e depois do programa de exercícios de
propriocepção para o GE e no ínicio e término da pesquisa para o GC. Uma ANOVA de duas vias com medidas repetidas foi utilizada para
detectar diferenças entre as condições experimentais.
Resultados: Os dados analisados mostraram que há diferença significativa na ativação muscular do GC entre as condições com e sem
espuma (p<0,05). O efeito da visão não foi significativo. O mesmo resultado foi observado para o GE, indicando que o treino proprioceptivo
não induziu alteração no padrão de ativação muscular.
Conclusão: Os escolares do GE não apresentaram alterações na atividade do músculo sóleo após oito semanas de exercícios de
propriocepção. Tal fato pode ser atribuído ao número insuficiente de sujeitos avaliados. Os dados de mais 13 escolares estão sendo
processados. Isso permitirá o aumento do grupo amostral trazendo resultados mais sólidos. Se o atual resultado se confirmar, as alterações
observadas no controle postural por meio de medidas de oscilação postural serão atribuídas ao sinergismo muscular do membro inferior e
não ao padrão de ativação de músculos individuais. Este sinergismo poderá ser avaliado por meio de técnicas de correlação aplicadas sobre
os sinais eletromiográficos obtidos de ambas as pernas, tanto no domínio do tempo, quanto no domínio da frequência.
Palavras-Chave: Basquetebol, Equilíbrio Postural, Propriocepção, Exercícios Proprioceptivos, Eletromiografia, Músculo Sóleo.
Colaboradores: Rinaldo André Mezzarane, Tibério Cesa Lima Bezerra, Larisse Costa Gomes.
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Desempenho e características digestivas de ovinos suplementados com bioprodutos do cerrado
Danieli Caldeira de Souza
Unidade Acadêmica: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária
Instituição: UnB
Orientador (a): SERGIO LUCIO SALOMON CABRAL FILHO
Introdução: A produção pecuária do Brasil vem apresentando índices favoráveis de crescimento, com grande participação no fornecimento
de proteína animal para a população mundial. Apesar disto, a pecuária brasileira vem sendo criticada por emitir quantidades significativas
de gases de efeito estufa (GEE) no meio ambiente. Os principais GEE emitidos pela agropecuária são: metano (CH4), dióxido de carbono
(CO2) e óxido nitroso (NO2). O metano é um subproduto da fermentação ruminal e auxilia no funcionamento do rúmen, entretanto, a
produção desse gás ocasiona perda de energia no animal e contribui para o efeito estufa. Por isso, a busca por aditivos naturais para as
dietas, que possam reduzir a emissão desse gás e melhorar a produtividade. Alguns antibióticos naturais, como o óleo de sucupira,
apresentam potencial para serem utilizados como aditivos em suplementos alimentares. Objetivou-se neste trabalho, avaliar o
desempenho de cordeiros suplementados com óleo de sucupira.
Metodologia: O experimento foi realizado no Centro de Manejo de Ovinos da Fazenda Água Limpa, da Universidade de Brasília. Foram
utilizados 12 borregas mestiças (Santa Inês x Bergamácia), com idade entre 90 e 120 dias e peso médio de 16,6 kg. Estas foram distribuídas
em um ensaio de blocos, casualisados com dois tratamentos (com e sem óleo) e dois blocos, separados por peso. O tratamento com óleo
constituiu-se em uma mistura concentrada, acrescida de 1 % do óleo de sucupira comercial. O tratamento testemunha recebeu a mesma
suplementação concentrada, sem a adição do óleo. A suplementação concentrada foi balanceada de maneira a atender as exigências de
borregas em crescimento. A complementação da dieta foi feita em pastagem de Tifton 85, durante o dia e Panicum (Massai), no período da
noite. As pesagens foram realizadas a cada 28 dias, com jejum de 12h. Foram realizadas três coletas de sangue para exames bioquímicos e
duas coletas para exames de hemograma.
Resultados: Não houve diferença no desempenho dos animais (P>0,05), sendo que o ganho médio diário foi de 94,8 e 111,5 g/animal/dia
para os tratamentos com óleo e testemunha, respectivamente. Os padrões de crescimento para raças como a Santa Inês variam entre 65 e
120 g/animal/dia, em pastagem com suplementação. Os resultados foram coerentes com os padrões genéticos e sistemas de produção
adotados, semi confinamento com 50% de alimento volumoso. Dos parâmetros bioquímicos analisados, apenas a gama glutamil
transferase (GGT) apresentou aumento significativo (P<0,05) para o tratamento com óleo, média de 58 UI/mL, acima dos valores de
referência para ovinos que variam de 20 a 52 UI/mL. O tratamento testemunha apresentou valores de 45 UI/mL. Alterações nas
concentrações de GGT podem indicar alterações hepáticas, provavelmente provocada pelo óleo. Foi observado também diminuição nas
concentrações de creatinina para e aumento nos eosinófilos, podendo indicar reações alérgicas da mucosa intestinal.
Conclusão: A adição de 1% dos óleo de sucupira no concentrado de borregas em crescimento, não melhoraram os índices de desempenho
dos animais. Algumas alterações encontradas nos exames de sangue bioquímico e hemograma, sugerem que pode ter havido danos à
saúde dos animais com as doses utilizadas.
Palavras-Chave: aditivos, antibióticos, óleos, rumen
Colaboradores: Hortência Silva Cunha, Teresa Souza Alves, Yuri Amaral Cruz, Natália Echer, Eduardo Guimarães Brandão e Rodrigo Vidal
Oliveira
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REGULAÇÃO E LIBERDADE NA INTERNET. O caso do Marco Civil brasileiro
Daniella Montenegro Bazzi
Unidade Acadêmica: Jornalismo / Legislação
Instituição: UniCEUB
Orientador (a): Sérgio Euclides B. L. de Souza
Introdução: Até 2014 não havia uma lei específica que estabelecesse os deveres e direitos dos usuários na web. Isso mudou quando a
presidenta Dilma Rousseff sancionou o Marco Civil da Internet, em 23/04/2014. O Marco consiste em um conjunto de normas para o
“sistema constituído do conjunto de protocolos lógicos, estruturado em escala mundial para uso público e irrestrito, com a finalidade de
possibilitar a comunicação de dados entre terminais por meio de diferentes redes”.
Esta pesquisa tem como objetivo discutir, no que diz respeito ao Marco Civil, o alcance e impacto dos significados sobre a liberdade de
expressão nos indivíduos, grupos e instituições no Brasil; examinando o anteprojeto do Marco Civil da Internet aprovado na Câmara e no
Senado, assim como a própria Lei sancionada.

Metodologia: 1 - Revisão da literatura sobre regulação, liberdade de expressão e censura na Internet, e da produção acadêmica e
jornalística a respeito acerca do Marco Civil brasileiro, a fim de restabelecer o contexto intelectual e político do debate em questão e de
seus desdobramentos práticos;
2 - Reconstituição do processo legislativo da(s) proposta(s) para o Marco Civil brasileiro (formas, conteúdos) até a Lei estabelecida, objeto
deste estudo, com o objetivo de ‘mapear’ os interesses envolvidos e respectivos movimentos – os elementos da correlação de forças
correspondente – através da ação dos seus representantes;
3 - Análise de conteúdo das disposições direta e indiretamente relativas à liberdade de expressão na(s) proposta(s) para o Marco Civil
brasileiro (e do material legislativo relacionado), com ênfase na mais recente – até o momento, a Lei 12.965/2014 –, visando identificar e
explicitar, nas disposições em questão, os termos daquela correlação de forças; e
4 - Pesquisa de campo virtual.

Resultados: A Lei 12.965/2014 contempla, de forma específica, direitos e garantias que eram e ainda são desrespeitados, como a questão
da privacidade e remoção de conteúdos. A Lei possui conteúdo de grande interesse, como já exposto durante o trabalho; porém, a
aplicação da mesma só poderá ser avaliada de forma mais precisa futuramente.
Entretanto, a regulamentação é ainda necessária para garantir maior liberdade e menos receio dos usuários. Os artigos presentes na Seção
II, “Da Proteção aos Registros, aos dados Pessoais e às Comunicações Privadas”, e suas respectivas subseções, precisam de
regulamentação. A guarda de registros de acesso e conexão não possui ainda uma definição operacional do que seria considerado
“ambiente controlado e de segurança”. A conceituação deste ponto é fundamental para a privacidade dos internautas, e para evitar a
autocensura e o sentimento de insegurança.

Conclusão: Há brechas na Lei, como a questão da guarda de dados em “ambiente controlado e de segurança” (Artigo 15º) e a conceituação
de “interesse da coletividade” (Artigo 19º, § 4o), pontos ainda não totalmente esclarecidos. A elaboração da minuta do texto de decreto
será fundamental para garantir enfim – ou não – a liberdade de expressão jurídica, individual e pessoal na Internet. A sistematização é
urgente e necessária.
A garantia do direito à liberdade de expressão nas comunicações é condição fundamental para o pleno exercício da democracia e do direito
de acesso à Internet. Uma concepção de liberdade de expressão na Internet está emergindo com o Marco Civil. A lei proporciona, em
princípio, a garantia jurídica da liberdade de expressão. Entretanto, o exercício da mesma deverá ser analisado futuramente, quando for
possível avaliar o seu cumprimento e fiscalização; e finalmente, quando estiver em vigor a sua regulamentação.
Palavras-Chave: Marco Civil; Internet; Regulação; Liberdade; Expressão.
Colaboradores: Não há.
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Biodiversidade e integridade biológica das cabeceiras de bacias hidrográficas do Cerrado: microflora algas
Daniella Vieira Evangelista
Unidade Acadêmica: Departamento de Ecologia
Instituição: UnB
Orientador (a): CLAUDIA PADOVESI FONSECA
Introdução: O Cerrado apresenta uma grande heterogeneidade de ambientes aquáticos. Na região central do Cerrado, entre os divisores
de águas, em decorrência dos desníveis altitudinais, são formados rios e riachos encaixados caracterizados por águas pobres em nutrientes,
ácidas e de baixa condutividade elétrica (Padovesi-Fonseca, 2004). Esses cursos d’água nascem nas encostas das chapadas e ao longo de
seu percurso é comum a formação de corredeiras e cachoeiras. As variações hidrogeológicas ao longo desses cursos formam uma
variedade de ambientes e isolamentos o qual influenciam a distribuição da biota aquática. Com isso, o objetivo deste projeto é de
inventariar as áreas das cabeceiras do divisor de águas das bacias do Tocantins-Araguaia, Alto Paraná e São Francisco para a microflora
planctônica, com a identificação de grupos e espécies indicadoras de qualidade da água para as regiões amostradas.
Metodologia: As coletas foram realizadas dentro e áreas próximas do Parque Estadual da Serra de Ricardo Franco, na borda entre BrasilBolívia, no município de Vila Bela da Santíssima Trindade, estado de Mato Grosso. Para a análise qualitativa, o fitoplâncton foi coletado
com redes de abertura de malha de 20 micrômetros e fixadas formol 4%. As coletas foram realizadas em nove trechos de córregos da
região, considerando margens e partes mais profundas. A identificação dos organismos e classificação taxonômica foram realizadas com o
uso de um microscópio da marca Zeiss, acoplado a um sistema de foto-imagem, com máquina fotográfica e computador com programa
de análise de dados morfométricos e cálculo de biomassa a partir das imagens obtidas dos organismos. A análise quantitativa será feita
com a obtenção de número de organismos de cada taxa identificado por área amostrada, frequência de ocorrência, abundância relativa e
riqueza de espécies e cálculo de diversidade segundo Shannon.
Resultados: A comunidade fitoplanctônica apresentou pouca variação entre as amostras coletadas. A divisão mais predominante foi a
Chloropyta. Dentre elas, muitas espécies são da Ordem Chlorococcales, como: Crucigeniella rectangularis e Dictyosphaerium pulchellum.
Além dessas, a Classe Conjugatophyceae (desmídeas) foi bastante observada, tendo predominância da espécie Staurastrum arctiscon e
Staurastrum leptocladum.
Conclusão: As características detectadas no fitoplâncton refletem as condições ambientais e geomorfológicas das bacias que podem criar
condições favoráveis para o desenvolvimento dessas comunidades. A área de estudo está situada em uma área preservada com mata de
galeria nativa. Assim, as espécies encontradas proliferaram no local. O estudo das áreas preservadas serve de apoio para recuperar
possíveis áreas já degradadas e também como parâmetro para manutenção da reserva no futuro tendo em vista a importância econômica
dos recursos hídricos, principalmente para agricultura e pecuária que são as principais atividades da região.
Palavras-Chave: Cerrado, Bacias Hidrográficas, Fitoplâncton, Chlorococcales, Bioindicadores.
Colaboradores: Matheus Furtado Saraiva, Sandra de Oliveira Santana
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Impacto do Órgão de Solução de Controvérsias da Organização Mundial do Comércio no
desenvolvimento do Brasil
Danielle Castro Rodrigues Freire
Unidade Acadêmica: Faculdade de Direito
Instituição: UnB
Orientador (a): INEZ LOPES MATOS CARNEIRO DE FARIAS
Introdução: Atualmente, o sistema global de solução de controvérsias da Organização Mundial do Comércio (OMC) é uma das instituições
mais atuantes e dinâmicas das relações interestatais, constituindo um elemento essencial para lidar com as disputas no comércio
internacional. Além dos atores de direito internacional público, os atores privados são direta e indiretamente afetados pelas decisões
tomadas no seio da OMC. As recomendações do Órgão e Solução de Controvérsias (OSC) têm reflexos nas relações de poder entre os
países envolvidos na disputa, nas políticas comerciais nacionais dos Estados e nas atividades comerciais dos agentes econômicos. Tal artigo
tem por objetivo avaliar em que medida as decisões do OSC tiveram impacto no desenvolvimento econômico do Brasil. Dessa forma, é
possível avaliar até que ponto esse mecanismo tem sido eficaz como instituição de manutenção do sistema multilateral do comércio em
nível nacional.
Metodologia: Quanto à metodologia de análise, a primeira parte é quantitativa, na qual são levantados todos os casos julgados desde a
criação do OSC até o momento, de forma que seja possível observar a participação brasileira como demandante, demandado e terceira
parte em comparação a outros países. A segunda parte é qualitativa, na qual são selecionados alguns casos de destaque para o Brasil
enquanto demandante, demandado e terceira parte. A amostra contém casos em que o Brasil venceu e perdeu disputas, para que se possa
avaliar o efeito dos resultados em ambas as situações. Por fim, para se verificar o impacto do OSC no desenvolvimento econômico
brasileiro e em relação aos casos selecionados, observa-se: a) em que aspectos o comércio produz desenvolvimento, b) se houve mudança
em termos de volume comercial do Brasil desde a criação do OSC, c) a variação do volume comercial dos produtos específicos antes e
depois da disputa, d) o perfil das principais indústrias brasileiras afetadas pelas disputas
Resultados: Dentre as 496 reclamações submetidas ao OSC, o Brasil entrou como demandante em 27, demandado em 15 e terceiro
interessado em 96. Em termos percentuais, respectivamente: 5,44%, 3,02% e 19,35%. O país está entre os dez participantes mais ativos no
sistema de solução de controvérsias. Dentre os contenciosos em que participou como demandante, as temáticas giravam em torno de
subsídios para aeronaves, açúcar, algodão, e outros produtos agrícolas, medidas tarifárias sobre frangos, café solúvel e suco de laranja,
padrões de comercialização de gasolina, medidas antidumping sobre ferro e aço, entre outros elementos. Enquanto demandado, os casos
refletiam alegações de violações de subsídios à exportação de aeronaves, medidas comerciais sobre o setor automobilístico, licenças e
preços mínimos nas importações, requisitos sobre direitos de patentes, discriminação sob importação de pneus, direitos compensatórios
sobre coco ralado, entre outros. O efeito das decisões foi maior nas matérias específic
Conclusão: Apesar de ser um dos países mais ativos no OSC, o volume de transações comerciais brasileiras no sistema internacional não é
tão elevado, representando somente entre 1% e 2,5% das exportações e importações mundiais de bens e serviços. O acesso do Brasil ao
OSC é possibilitado em razão da disponibilidade de recursos financeiros e humanos para arcar com os litígios. Além dos efeitos a matérias
específicas, percebe-se impacto das decisões do OSC ao desenvolvimento da economia brasileira no que tange ao acesso a mercados e
desenvolvimento de setores estratégicos. Isso se dá em razão de sua colocação econômica, mas o mesmo não necessariamente ocorre em
relação às economias menos desenvolvidas. No caso brasileiro, portanto, é possível perceber a importância de um sistema jurídico
internacional de resolução de conflitos, o qual constitui um passo essencial na consolidação e aperfeiçoamento do sistema multilateral de
comércio. Agora, o próximo passo deve ser o foco no acesso mais igualitário
Palavras-Chave: Órgão de Solução de Controvérsias, Organização Mundial do Comércio, impacto, desenvolvimento econômico, Brasil,
contenciosos.
Colaboradores: Felipe Lauritzen de Lucena Almeida Newton Batista da Costa Júnior Henrique Araújo de Carvalho
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Validação da Escala de Relacionamento com Clientes (ERC) na França
Danielle Christine Vasconcelos Chauvet
Unidade Acadêmica: Departamento de Administração
Instituição: UnB
Orientador (a): GISELA DEMO FIUZA
Introdução: Tendo em vista a necessidade de aprimoramento de resultados das empresas requerida pelo cenário econômico atual, o
Marketing de Relacionamento ou CRM (Customer Relationship Management) tem um papel estratégico para a competitividade tanto
almejada. Destarte, o objetivo principal deste trabalho foi validar a Escala de Relacionamento com Clientes (ERC) na França, de modo a
contribuir para a generalização e validade externa de um instrumento que mensure com precisão o relacionamento entre empresas e
clientes de maneira geral.
Metodologia: Realizou-se uma pesquisa de natureza quantitativa, que foi validada pela Análise Fatorial Exploratória e, em um segundo
momento, pela Análise Fatorial Confirmatória via modelagem de por equações estruturais, para validar o modelo exploratório previamente
obtido. A validade do construto (convergente e discriminante) também foi avaliada. A amostra foi de 384 clientes de diversas empresas
que moram na França.
Resultados: Como resultado, encontrou-se uma estrutura bifatorial, mais próxima à multidimensionalidade do construto identificada em
modelos internacionais. A variância total explicada do construto foi de 40% e a confiabilidade de Jöreskog’s rho foi de 0,90 para o fator
Fidelização e 0,87 para o fator Atendimento. Ademais, foram comparadas, estatisticamente, as versões brasileira, americana e francesa da
ERC, sendo que a versão americana apresentou os melhores parâmetros psicométricos, ao passo que a versão francesa possuiu maior
aderência teórica e empírica aos outros estudos científicos relativos ao CRM.
Conclusão: Contribuições teóricas e práticas podem ser ressaltadas de maneira que a ERC francesa pode ser tanto utilizada em estudos e
relacionais voltados às áreas de Marketing e de Comportamento do Consumidor, quanto aplicada como ferramenta diagnóstica por
gestores que busquem identificar os aspectos do CRM que podem ser otimizados em suas empresas e incrementar o relacionamento com
seus clientes.
Palavras-Chave: Marketing de Relacionamento (CRM), Validação Transcultural de Escala (França), Validade Externa, Análise Confirmatória,
Equações Estruturais, Comparação de Modelos.
Colaboradores: Não houve colaboradores externos à pesquisa.
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Aleitamento materno do prematuro: estudo de prevalência em um hospital Regional do DF.
Danielle da Silva Ferreira
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade da Ceilândia
Instituição: UnB
Orientador (a): LAIANE MEDEIROS RIBEIRO
Introdução: Anualmente nascem 15 milhões de prematuros em todo o mundo, e o Brasil é um dos dez países com maior número de
nascimentos prematuros, com taxa de 9,2% em 20101. Entre 2007-2012, o aumento na taxa de prematuridade deveu-se principalmente ao
maior número de partos cesariana. Apesar dos avanços nas tecnologias de cuidado neonatais e, subsequente maior sobrevida desses
prematuros, a prematuridade contribui para 45% das mortes entre os recém-nascidos no Brasil1. Atualmente, a prematuridade e suas
complicações são as principais causas de mortalidade e morbidade (ex.: deficiências cognitivas e auditivas) neonatal. O impacto em curto e
longo prazo da prematuridade e suas implicações é traumatizante para os pais e acarretam alto custo para o sistema de saúde do Brasil. O
aleitamento materno exclusivo é uma intervenção importante, com baixo custo para a redução da morbimortalidade neonatal. Entretanto,
as taxas de aleitamento materno exclusivo permanecem baixas entre os prematuros no Brasil.
Metodologia: Trata-se de um projeto multicêntrico coordenado pela Escola de Enfermagem em Ribeirão Preto (EERP/USP), com grupo
controle e uma variável independente (no caso, a intervenção IHAC-Neo), que será realizada em Brasília. È um estudo descritivo realizado
na unidade neonatal em um hospital regional do Distrito Federal por meio de um instrumento desenvolvido pelos pesquisadores para
levantamento dos dados basais de prevalência do aleitamento materno e condições de nascimento do prematuro, assim como, o nível de
adesão das mães e dos profissionais, realizado com 30 prematuros durante Agosto e Dezembro de 2014. A parte envolvida do PIBIC
consiste na utilização de um instrumento desenvolvido pelos pesquisadores para levantamento dos dados basais de prevalência do
aleitamento materno e condições de nascimento do prematuro, assim como, o nível de adesão das mães e dos profissionais.
Resultados: Quanto à idade gestacional, 53,6% estavam com 31 semanas. Sobre o peso ao nascer, prematuros entre 1200 a 2500Kg foram
os mais prevalentes com 92,9% . Em relação ao APGAR no 1º minuto 46,4% entre 5 e 8 e 53,6% entre 8 e 9 . Entre as patologias a doença
da membrana hialina foi predominante 71,4%. Quanto ao início do aleitamento materno 75% não amamentaram na primeira hora de vida,
e a amamentação foi iniciada 24h após o nascimento apenas por 22,2%. O tipo de leite ofertado na primeira alimentação foi leite materno
com 27,8% e leite materno complementado com fórmula infantil 36,1%, em relação à técnica de administração a gavagem 47,2% foi
predominante e o peito em somente 13,9% prematuros. Sobre a satisfação das mães com a assistência oferecida pela equipe com base no
cuidado centrado a família, 60,7% não obtiveram dificuldades para amamentar, 89,9% relataram se sentirem apoiada pela a equipe de
saúde e 64,3% das mães não buscaram ajuda para a prática de aleitamento materno após a alta.
Conclusão: A pesquisa evidenciou que o aleitamento materno não é estimulado na primeira hora de vida, somente após 24h. Demonstrouse que o tipo de leite administrado em sua maioria era provindo do banco de leite, além de ser administrado por sonda, retardando o
movimento sucção-deglutição pelo prematuro. Não há um estimulo da equipe para iniciar a amamentação oral com o prematuro devido à
baixa adesão de colocá-lo no peito. Portanto, o apoio sistemático e contínuo às mães por profissionais capacitados é essencial para iniciar e
manter a lactação materna.
Palavras-Chave: Aleitamento materno, Prematuro,Neonatologia.
Colaboradores: Thaíla Côrrea Castral Gabriela Dias Fernandes Anna Karolyne Carvalho Fernandes
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Desenvolvimento e validação de instrumento de avaliação do conhecimento, atitudes e práticas de
escolares sobre alimentação e obesidade
Danielle Teixeira da Silva
Unidade Acadêmica: Departamento de Nutrição
Instituição: UnB
Orientador (a): MARIA NATACHA TORAL BERTOLIN
Introdução: A prevalência da obesidade em crianças e adolescentes tem aumentado em todo o mundo, passando de 4,2% em 1990 para
6,7% em 2010. No Brasil, mais de um terço das crianças de 5 a 9 anos apresentam excesso de peso. A epidemia de obesidade infantil é
multifatorial, contudo, o comportamento alimentar inadequado e a prática insuficiente de atividades físicas vêm sendo apontadas como as
principais causas para o problema. Entende-se que é necessária e urgente a elaboração de intervenções específicas para escolares,
extrapolando as ações de vigilância dos dados antropométricos. Para uma compreensão mais ampla dos seus hábitos alimentares, são
importantes estudos que avaliem conhecimentos, atitudes e práticas (CAP) alimentares e nutricionais dos escolares. O objetivo deste
trabalho foi desenvolver e validar um instrumento de avaliação de CAP sobre alimentação e obesidade para escolares brasileiros, com base
nas orientações da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura- FAO.
Metodologia: Este estudo utilizou a proposta de questionários para avaliação do CAP descritos em manual da FAO. Selecionaram-se
questões sobre CAP dos módulos relativos à alimentação de crianças em idade escolar e ao tema de excesso de peso e obesidade.
Questões em inglês foram traduzidas. Foi necessário inserir novas questões a partir de revisão bibliográfica sobre CAP. A versão final do
instrumento passou pela revisão de 3 especialistas, que avaliaram cada item quanto à clareza da linguagem, a relevância teórica e a
pertinência prática por meio de escalas. Com as notas atribuídas pelos juízes, foi calculado o Coeficiente de Validade de Conteúdo (CVC),
sendo considerados aceitáveis valores > 0,80. Para a clareza de linguagem e relevância teórica, a redação dos itens com valores < 0,80 foi
reformulada conforme as sugestões e observações dos juízes. Itens com CVC < 0,80 para a pertinência prática foram excluídos. Para
avaliação da concordância dos juízes foi utilizado o Coeficiente de Kappa.
Resultados: A primeira versão do instrumento apresentava 14 itens de conhecimentos, 11 de atitudes e 15 de práticas alimentares. Com a
avaliação dos juízes, foram eliminados 20 itens com CVC < 0,8 no critério de pertinência prática e 9 itens foram reformulados para melhor
adequação ao público de escolares, 11 itens foram mantidos sem alterações. A versão final apresentou: 9 itens de conhecimentos,
relacionados à função e classificação dos alimentos e sua relação com doenças, 4 itens relativos a atitudes alimentares, que versam sobre
os benefícios e barreiras para se adotar uma alimentação saudável e opiniões sobre o consumo de café da manhã e sobre o problema da
obesidade, e 7 itens de práticas alimentares, com questões sobre a frequência de consumo de alimentos, o envolvimento na escolha e
preparo das refeições, hábitos de realizar refeições em família e consumo de alimentos em frente a telas. O valor médio do coeficiente
kappa para a dimensão teórica avaliada pelos juízes foi de 1,0.
Conclusão: O instrumento desenvolvido destina-se à avaliação de CAP sobre alimentação e obesidade para escolares, que permite
subsidiar ações de educação alimentar e nutricional. Na literatura internacional são utilizadas diferentes metodologias para essa avaliação,
o que limita a comparação entre os estudos sobre o tema. A padronização é fundamental para permitir a comparação dos achados. A partir
do manual da FAO, foi elaborada proposta de instrumento, o qual foi aprimorado pelo processo de validação com análise de concordância
entre os juízes. Na primeira versão, os juízes julgaram que os itens de conhecimento exigiam uma noção de sequência, quantidade, valores
e categorização que não estaria presente em escolares de pouca idade. Nesse sentido, foram realizadas adaptações dos itens para destinar
sua aplicação a escolares de 8 a 12 anos. É considerada uma proposta válida, que deve ser ainda testada na população a que se destina,
sendo que para isso são recomendados novos estudos.
Palavras-Chave: alimentação, conhecimento, atitudes, escolares, validação, obesidade
Colaboradores: -
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Aplicação de Zeólitas Puras e Modificadas com WO3 na Esterificação do Ácido Oleico.
Daniely Amorim das Neves
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade do Gama
Instituição: UnB
Orientador (a): ANDRÉIA ALVES COSTA
Introdução: O biodiesel é um combustível alternativo, que vem se apresentando como uma opção promissora para substituir o diesel de
petróleo. A reação de transesterificação realizada para a obtenção desse combustível é conduzida com um óleo ou gordura (animal ou
vegetal) e um álcool de cadeia curta na presença de um catalisador adequado. Caso o óleo utilizado para a produção seja de baixa
qualidade e o catalisador utilizado seja ácido, reações de esterificação ocorrem paralelamente às reações de transesterificação. Diante
disto, o objetivo desse trabalho foi investigar processos de esterificação do ácido oléico para a obtenção do biodiesel com a zeólita USY
pura e modificada com trióxido de tungstênio, em dois sistemas reacionais distintos, comparando os rendimentos obtidos nos dois casos. O
estudo da eficiência desses dois processos é fundamental para o entendimento da produção desse combustível via catálise heterogênea
ácida.
Metodologia: A zeólita NH4USY da Zeolyst (CBV 500) foi previamente calcinada gerando a HUSY. O catalisador 11,4% WO3/USY foi
preparado com o método de impregnação aquosa, que consiste na adição de uma solução aquosa com quantidade pré-estabelecida do
precursor (WO3.H2O) na zeólita escolhida. Então, a amostra foi calcinada a (550°C/8h) gerando o catalisador modificado. As reações de
esterificação foram conduzidas em um microrreator de batelada, composto por um agitador magnético, manta de aquecimento e sistema
conjunto com seis vials. Foram realizadas com ácido oléico e etanol, numa razão molar de 1:6. Imediatamente após o tratamento térmico,
os catalisadores receberam a adição do ácido oleico, e após resfriamento a adição do etanol. O sistema foi fechado e colocado sob agitação
magnética a 100 °C por 1 h. Após reação, a fase líquida foi submetida a processo de separação e purificação com uma solução de NaCl 5%.
As reações foram feitas em duplicata. Os produtos foram analisados por RMN de 1H.
Resultados: A modificação estrutural provocada pela inserção do óxido pode ser avaliada em estudos prévios por técnicas de DRX, FTRI e
adsorção gasosa de piridina. Observou-se a formação de uma monocamada na superfície da zeólita, na qual novos sítios de Brönsted foram
gerados pelo WO3, acarretando em um aumento da acidez e da razão Si/Al. Os resultados mostraram claramente que o catalisador 11,4%
WO3/USY sintetizado apresentou-se mais ativo na reação de esterificação que a zeólita HUSY, apresentando valores de 10,2% e 2% de
conversão respectivamente. Mesmo a zeólita pura apresentando sítios ácidos diferenciados do que a modificada, houve um incremento
considerável na conversão observada. Entretanto, 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, com um sistema reacional diferenciado.
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 11,4% WO3/USY mostrou-se mais ativo na reação que a zeólita HUSY, apresentando valores de 10,2% e 2% de
conversão respectivamente. Mesmo a zeólita pura apresentando mais sítios ácidos do que a modificada houve um incremento
considerável na conversão observada. 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 e o
sistema reacional estudado.
Palavras-Chave: Zeólita HUSY, trióxido de tungstênio, catálise heterogênea, catálise ácida, reações de esterificação, 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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O que vocês pensam que eles são?: Uma reflexão sobre a população em situação de rua
Danilo Almada Melo
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade da Ceilândia
Instituição: UnB
Orientador (a): BREITNER LUIZ TAVARES
Introdução: O presente artigo aborda sobre as questões da população em situação de rua realizado em três cidades: Samambaia,
Taguatinga e Ceilândia no ano de 2015. Pensar na população em situação de rua é pensar na parte que completa a sociedade, a realidade
delas é apenas uma, mas existe várias configurações em que eles podem apresentar diversas visões de mundo e se adaptam conforme a
ele, são humanos que se adaptam de acordo com ambiente, existem vários tipos destes moradores. A exclusão social é como um processo
que impossibilita as potencialidades humanas, aqueles que buscam a sobrevivência por oportunidades ao seu primeiro alcance devido à
exclusão e dificuldade, são uma parte onde a marginalização social os corrompe, de modo a voltar-se para o crime.
Metodologia: Utilizam-se questões metodológicas como entrevista narrativa, tópico guia, grupos de discussão e observação participante.
São estabelecidos informações a partir de dados primários, buscando conhecer as mais diversas formas de vida destas pessoas,
conhecendo seus trajetos, expectativas, histórias, formas de trabalho, questões de vivencia entre as pessoas e relacionando questões de
saúde. A finalidade é explorar os espectros destas pessoas e estabelecer ao leitor reflexões e novas informações acerca do tema população
em situação de rua.
Resultados: Foram realizadas as saídas de campo em Ceilândia, Taguatinga e Samambaia, buscou-se dados em relação ao trabalho, suas
trajetórias, vivências, condições de saúde, a população em situação de rua carrega traços em que preocupam-se consigo mesmos.
Podemos observar que entre as mais derivadas das situações, há a formação do afeto pelo outro, disputas por locais de trabalho, mesmo
nestas condições conseguem estabelecer vínculos como amizades e companheiras em suas trajetórias. Cada um possuía um tipo de
trabalho, reciclagem, procurando materiais de valor como latinhas, cobres e alumínios, engraxate, calibrar pneu, nesses grupos havia
também parcerias no trabalho, duplas, trios ou mesmo trabalho sozinho.
Conclusão: Os motivos que os levaram a aquele local não são os mesmo que o lavaram a permanecer, há aproximações de outros usuários,
inter-relações. Importante assim observar como o trabalho de campo em relação a este tipo de população pode ser delicado, a expectativa
mostra-se bem diferente da realidade durante o trajeto. A condição e o modo de vida destas pessoas mostram-se mais diferentes dos
quais os saberes populares mostram, assim a pesquisa enriquece e traz um novo olhar, como um espelho de modo a intender a situação
analisada. A importância da compreensão e da escuta qualificada mostrou-se bastante eficaz em relação ao resultado, que podem
futuramente ajudar a criar novas pesquisas com objetivo do aumento e melhorar a vida destas pessoas e entender suas diferentes
concepções em relação às suas trajetórias. Estas pessoas são à chave de seu próprio resultado de problemas, mas para isso precisamos
compreendê-los não como uma ferramenta de mais algum estudo ou pesquisa, mas como humanos.
Palavras-Chave: TRABALHO, SITUAÇÃO DE RUA, RECICLAGEM.
Colaboradores: Breitner Tavares Danilo Almada
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Estudos dos mecanismos de danos celulares mediados por espécies oxidativas de oxigênio (EROS) e o
processo de internalização de ferro
Danilo Aquino Amorim
Unidade Acadêmica: Departamento de Biologia Celular
Instituição: UnB
Orientador (a): SONIA NAIR BAO
Introdução: O câncer de mama é o tipo de câncer que mais acomete as mulheres em todo o mundo. Para o Brasil, em 2014, foram
esperados 57.120 casos novos de câncer de mama e foram registradas 13.345 mortes por câncer de mama em 2011 (INCA, 2014). Tendo
em vista esse quadro, é fundamental o desenvolvimento de novos e mais eficazes agentes para o tratamento do câncer de mama. Nos
últimos anos, tem havido uma expansão sem precedentes no campo da nanomedicina com o desenvolvimento de novas nanopartículas
para o diagnóstico e tratamento do câncer. Tais nanopartículas possuem propriedades biológicas únicas, tornando-as altamente atrativas
em muitos aspectos da oncologia (Thakor et al, CA Cancer J Clin 2013,63:395–418) O objetivo desse trabalho foi estudar a ação antitumoral do citrato de ródio associado a nanopartículas de maghemita em células de adenocarcinoma mamário, de modo a comparar o
efeito citotóxico das nanopartículas associada ao citrato de ródio, das nanopartículas apenas funcionalizadas c
Metodologia: Foram utilizadas as linhagens celulares MDA-MB-231 de adenocarcinoma mamário metastático e fibroblasto normal
estabelecido a partir de polpa dentária. As células foram tratadas com citrato de ródio, citrato de ródio associado a nanopartículas de
maguemita e nanopartículas de maguemita funcionalizadas com citrato (Magh-cit) nas concentrações de 50 µM, 200 µM e 300 µM. A
viabilidade celular foi avaliada utilizando o método colorimétrico do brometo de 3(4,5dimetiltiazol-2il)-2,5-difenil-tetrazólio (MTT). As
células foram tratadas por 24 horas nas concentrações citadas acima. A quantificação dos cristais de formazan formados após 2,5 horas de
incubação foi feita em espectrofotômetro utilizando comprimento de onda de 595 nm. A quantificação de ferro intracelular foi feita após o
tratamento da linhagem celular MDA-MB-231 com nanopartículas por 0, 2, 4 e 6 horas, através de incubação com ferrozina 10mM por 30
minutos. A absorbância foi medida a 562 nm usando um leitor de placas Synergy HT.
Resultados: O citrato de ródio associado a nanopartículas de maghemita causou uma redução da viabilidade celular na linhagem MDA-MB231 para 40,6% na concentração de 300 µM. Já as nanopartículas de maguemita funcionalizadas com citrato (Magh-cit) causaram uma
redução na viabilidade celular para 68,2%, 8,5% e 0,7% nas concentrações de 50 µM, 200 µM e 300 µM, respectivamente. Na linhagem
celular de fibroblasto normal nenhum tratamento causou redução significante na viabilidade celular. A concentração de ferro intracelular
na linhagem MDA-MB-231 após tratamento com citrato de ródio associado a nanopartículas de maghemita na concentração de 200 µM foi
de 3,18, 3,19, 3,38 e 3,12 µmol/L após 0, 2, 4 e 6 horas de tratamento, respectivamente. Quando o tratamento foi realizado com Magh-cit
a concentração de ferro intracelular foi de 2,82, 2,63, 2,70 e 2,43 µmol/L após 0, 2, 4 e 6 horas de tratamento, respectivamente. Na
linhagem de fibroblasto normal a concentração de ferro intracelular foi de 2,98, 3,25,
Conclusão: Observa-se que o citrato de ródio associado a nanopartículas de maghemita causa uma redução significativa na viabilidade
celular da linhagem MDA-MB-231 e que o mesmo não ocorre na linhagem de fibroblasto normal, indicando uma possível seletividade por
esse tipo de célula tumoral. A elevada redução da viabilidade celular causada pelo tratamento com Magh-cit pode ser explicada pelo fato
dessa formulação não ser estável e se precipitar quando diluída em meio de cultura. O discreto aumento da quantidade de ferro
intracelular nos tratamentos com citrato de ródio associado a nanopartículas de maghemita pode indicar que essa formulação é capaz de
atingir o interior da célula e desencadear processos que impeçam a divisão ou causem a morte celular. Análises por microscopia eletrônica
de transmissão indicam que as nanopartículas se concentram no núcleo celular, sugerindo que essas nanopartículas podem se intercalar ao
DNA, causando o bloqueio do ciclo celular e impedindo a divisão e/ou levando a
Palavras-Chave: Adenocarcinoma mamário, maghemita, citrato de ródio, citotoxicidade, internalização de ferro.
Colaboradores: Danilo Aquino Amorim¹, Natália Lemos Chaves², Sônia Nair Báo3* 1 Graduando do Curso de Medicina da Faculdade de
Medicina, Universidade de Brasília - Bolsista ProIC/UnB 2 Doutoranda do Programa de Pós Graduação em Biologia Animal do Instituto de
Ciências Biológicas, Universidade de Brasília 3 Professora do Departamento de Biologia Celular do Instituto de Ciências Biológicas,
Universidade de Brasília * Orientadora do presente trabalho de ProIC/UnB
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Peptídeos de defesa do hospedeiro na endodontia: Análise citotóxica e modulação da produção de
óxido nítrico in vitro.
Danilo César Mota Martins
Unidade Acadêmica: Odontologia
Instituição: UCB
Orientador (a): Taia Maria Berto Rezende
Introdução: Os peptídeos de defesa do hospedeiro (PDHs) são biomoléculas atuantes em respostas inata e adaptativa, além de
apresentarem função antimicrobiana e indução de reparo tecidual . Os PDHs HHC-10, LL-37 e Synoeca-MP apresentaram atividade
antimicrobiana contra microrganismos prevalentes em infecções endodônticas persistentes de acordo com estudos prévios deste grupo.
Em vista do desenvolvimento de resistência microbiana à terapia endodôntica convencional, principalmente ao Ca(OH)2, a aplicabilidade
de moléculas biologicamente ativas no ambiente endodôntico pode otimizar esse tratamento. Desta forma o presente estudo objetivou
analisar a atividade citotóxica e modulatória da produção de óxido nítrico (NO) de PDHs em células RAW 264.7 (RAW).
Metodologia: As células RAW (macrófagos precursores de osteoclastos), 1x105 células por poço, foram cultivadas em meio DMEM
suplementado, à 37° C e 5% CO2, durante 24 e 72 h. As culturas foram estimuladas com recombinante (r) interferon (IFN)-? (10 U por poço)
(PeproTech, Rocky Hill, NJ) e PDHs HHC-10, LL-37 e Synoeca-MP, além da medicação intracanal Ca(OH)2, a 16 µg.mL-1. Tal modelo in vitro
se assemelha a um sistema de inflamação pela presença de macrófagos ativados ou não com IFN-?. Em ambos os tempos, a viabilidade
celular foi avaliada pelo ensaio de MTT, no qual 10 µL de 3-[4, 5-dimethylthiazol-2-yl]-2,5-diphenyltetrazolium à 5 mg.mL-1 foram
pipetados em cada poço e a placa incubada por 4 h. A dissolução de cristais de formazan foi realizada com 60 µL de DMSO e as placas
foram avaliadas em absorbância 595 nm, em leitor de microplacas. O sobrenadante das culturas de 72 h foi coletado para dosagem de NO,
de acordo com reação de Griess, e as placas foram avaliadas em absorbância de 490 nm.
Resultados: Após 24 h de incubação, as culturas estimuladas com LL-37 e rIFN-?, Synoeca-MP e rIFN-?, Ca(OH)2 com e sem rIFN-?
reduziram a viabilidade celular de 42% a 61%. Após 72 h de incubação, somente as culturas estimuladas com Synoeca-MP reduziram a
viabilidade celular em 27% (p<0,05). Neste período, as culturas estimuladas com LL-37 e Synoeca-MP com rIFN-? aumentaram a viabilidade
celular de 40 a 110% (p<0,05). A produção de NO foi reduzida em culturas estimuladas com todos os PDHs e o Ca(OH)2, em relação ao
grupo de célula RAW (p<0,05). As culturas estimuladas com rIFN-? tiveram produção de NO reduzida pela LL-37 e Synoeca-MP (p<0.05). No
entanto, o Ca(OH)2 estimulou a produção de NO na presença do rIFN-? (p<0,05).
Conclusão: O presente estudo avaliou o potencial dos PDHs como futuros agentes promissores na terapia endodôntica, em comparação
com o Ca(OH)2. Resultados demonstraram que os PDHs interferiram na viabilidade celular no período de 24 h. Entretanto após 72 h de
incubação, a viabilidade celular foi aumentada por diversos grupos estimulados com estes. A produção de NO foi aumentada na presença
de Ca(OH)2 e reduzida na presença dos PDHs. Portanto, devido aos diversos estudos que demonstram atividade antimicrobiana e
imunomodulatória de PDHs, estes apresentaram melhores resultados comparados ao Ca(OH)2. Desta forma são necessários maiores
esclarecimentos sobre a atuação dessas biomoléculas em situações de infecções mistas, em sistema de canais radiculares e ambiente
perirradicular, com a participação do complexo de células imunocompetentes. No entanto, ressalta-se o potencial destes como medicação
intracanal.
Palavras-Chave: PDHs, tratamento endodôntico, viabilidade celular , atividade imunomodulatória, medicação intracanal.
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Os impactos políticos da peregrinação ao oásis de Siva: Alexandre, filho de Zeus-Amon
Danilo Correa Bernardino
Unidade Acadêmica: Departamento de História
Instituição: UnB
Orientador (a): HENRIQUE MODANEZ DE SANTANNA
Introdução: Alexandre Magno partiu para a Ásia como general dos gregos com o objetivo de conquistar o poderoso Império Persa. Após o
promissor início da expedição, com vitórias decisivas no rio Grânico e em Isso, Alexandre e seu exército foram ao Egito, onde podem ser
identificados dois momentos marcantes para todo o resto da sua trajetória: primeiramente, Alexandre decidiu fundar uma nova cidade,
Alexandria, que viria a se tornar, nos séculos seguintes, um dos centros culturais e intelectuais mais importantes do mundo, em segundo
lugar, houve a visita do rei macedônio ao oráculo do deus egípcio Amon. Sobre o último, cabe dizer que o encontro com o oráculo marcou
o início da questão da deificação de Alexandre. Tal processo trouxe consequências, como a mudança na forma como o rei passou a se
portar ao longo da expedição, chegando a exigir honras divinas dos gregos reunidos em Olímpia, em 324 a.C.. Além disso, sua relação com
o exército foi prejudicada, pois seus comandados enxergavam com desconfian
Metodologia: Durante todo o percurso da pesquisa, as fontes primárias foram muito consultadas. A obra do grego Plutarco, “Vidas
Paralelas”, o livro dezessete da “Biblioteca Histórica” de Diodoro da Sicília, os sete livros da “Anabasis de Alexandre”, do historiador e
filósofo grego Arriano, e a “História de Alexandre”, do romano Quinto Cúrcio foram essenciais para a compreensão do tema. Não apenas
uso das fontes primárias, mas a leitura da bibliografia contemporânea acerca do objeto de estudo foi fundamental para o desenrolar da
pesquisa. A literatura especializada apresenta reflexões interessantes que, em sintonia com a leitura das fontes, esclarecem pontos
importantes para o entendimento do objeto de pesquisa. Para melhor aproveitamento desse material, foi de grande ajuda o auxílio do
orientador Henrique de Sant’Anna, Professor Adjunto de História Antiga da Universidade de Brasília. Além disso, a ajuda mutua entre os
integrantes do projeto “Do generalato macedônico à deificação egípcia: O Egito h
Resultados: O relatório final revela as consequências da peregrinação de Alexandre Magno ao oásis de Siva, no Egito. Para tanto, o
relatório, primeiro, apresenta uma contextualização, descrevendo os antecedentes do evento, a peregrinação de Alexandre ao oásis de
Siva e, enfim, seu encontro com o oráculo de Amon. A partir disso, são apresentadas reflexões sobre o evento, e entre os principais
resultados observou-se uma grande insatisfação do exército diante do processo de divinização de Alexandre, iniciado em Siva. Em vários
momentos da expedição, foram encontrados nas fontes, passagens nas quais se percebe essa insatisfação do exército que, inclusive, chega
ao ponto de ridicularizar o rei sobre sua deificação. Além disso, o processo de divinização de Alexandre contribuiu para o rompimento do
rei com as antigas tradições macedônicas, à medida que Alexandre se afastou dos seus homens e do modelo monárquico macedônico. A
compreensão de tal afastamento é fundamental para o entendimento da trajetória d
Conclusão: O relatório final tem como objetivo contribuir para o crescimento do estudo de História Antiga no Brasil. Dessa maneira, o tema
pesquisado é relevante, pois é crucial para a compreensão de questões importantes relacionadas aos séculos subsequentes, no chamado
período helenístico. Os resultados da pesquisa se mostraram satisfatórios, posto que respondem às questões propostas no plano de
trabalho. Além disso, a pesquisa contribuiu para um melhor entendimento do tema, ajudando para o estudo da monografia e futuros
projetos, como o mestrado.
Palavras-Chave: Alexandre Magno, Egito, Oásis de Siva, Zeus-Amon, Monarquia macedônica, Exército macedônico.
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Riqueza, intimidação e impunidade no discurso Contra Mídias, de Demóstenes
Danilo de Albuquerque Furtado
Unidade Acadêmica: Departamento de Lingüística, Português, Líng Clás
Instituição: UnB
Orientador (a): SANDRA LUCIA RODRIGUES DA ROCHA
Introdução: Uma dificuldade argumentativa há muito observada no discurso jurídico Contra Mídias, de Demóstenes (dificuldade tão
grande que alguns acreditam ser ela o motivo de o discurso nunca ter sido proferido em tribunal), é a incongruência de o orador criar uma
imagem extremamente negativa dos ricos para desmerecer seu oponente quando ele próprio também era um indivíduo abastado. Mas
como alguém tão versado em retórica quanto Demóstenes poderia ser levado a se enredar numa linha persuasiva tão contraproducente?
Esta pesquisa investiga a fundo o modo como os usos do dinheiro são apresentados nesse discurso, com intuito de compreender se há
alguma concepção de riqueza que levou o orador a estruturá-lo de tal forma.
Metodologia: Comparamos alguns dos principais trechos relativos à riqueza no discurso Contra Mídias com as reflexões do filósofo
Aristóteles acerca das excelências relativas à riqueza encontradas na obra Ética a Nicômaco. Em seguida, procedemos a um contraste entre
as relações apresentadas por cada um destes autores acerca dos usos dos bens materiais, para, por último, pontuarmos os aspectos
relevantes que figuram na concepção de Demóstenes.
Resultados: Observamos que Demóstenes apresenta duas visões distintas da riqueza em seu discurso: a primeira, e mais evidente, é a
representação dos ricos, especialmente Mídias, como pessoas arrogantes e desinteressadas no bem comum da cidade, que buscam apenas
se favorecer, a segunda, oculta por referências mais veladas aos usos do dinheiro, corresponde à virtude e importância daqueles que
utilizam seus recursos em benefício da cidade, pagando por eventos e materiais úteis à pólis ateniense como um todo. Esta visão positiva
da riqueza encontra claro paralelo em Aristóteles, que identifica excelências de caráter nos cidadãos que efetuam estes gastos em
benefício dos outros residentes da pólis.
Conclusão: Demóstenes parece ter, conscientemente ou não, se baseado em uma concepção dual da riqueza ao escrever este discurso.
Independentemente de esta concepção, simultaneamente positiva e negativa, ter sido ou não realmente tão falha a ponto de inviabilizar o
uso do discurso no tribunal, a constatação de sua ocorrência no texto nos ajuda a compreender melhor o estado de espírito do autor ao
elaborá-lo, bem como nos elucida um pouco sua visão da sociedade ateniense. Estudos futuros podem indicar se este ponto de vista está
presente em outras fontes, de modo a estabelecer se se trata de uma idiossincrasia de Demóstenes, ou de uma faceta ideológica mais
amplamente difundida na Atenas clássica.
Palavras-Chave: Demóstenes, riqueza, público versus privado, retórica
Colaboradores: Membros do RHETOR - Grupo de Estudos sobre Retórica e Oratória Grega
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A afetividade e a (re)construção de novas identidades em LE
Danilo de Sousa Nascimento Barbosa
Unidade Acadêmica: Instituto de Letras
Instituição: UnB
Orientador (a): MARIA DA GLORIA MAGALHAES DOS REIS
Introdução: O presente trabalho se desenvolveu tendo por base as seguintes perguntas de pesquisa: Até que ponto a identidade linguística
criada a partir da língua materna interfere no ensino/aprendizado de uma língua estrangeira? A afetividade e o medo do outro geram
bloqueios nesse percurso? E, se sim, como o professor pode contornar essa situação? O relatório apresenta três etapas. Em primeiro lugar,
levanto algumas reflexões na fundamentação teórica, na qual exponho de maneira mais detalhada as perguntas de pesquisa com base em
autores majoritariamente da linguística aplicada. Em um segundo momento, apresento a metodologia, na qual explico o método de análise
de dados escolhido para esta investigação. E, em terceiro lugar, desenvolvo e a análise em si, na qual exponho os dados, recolhidos dos
trabalhos apresentados no livro Afetividade e emoções no Ensino/Aprendizagem de línguas: Múltiplos olhares (MASTRELLA, 2010) e de
minhas observações de aulas no curso de Prática do Francês Oral e Escrito
Metodologia: A investigação trata-se de uma pesquisa qualitativa documental, que se baseia na reanálise de dados já recolhidos,
procurando complementá-los e reinterpretá-los de acordo com as perguntas de pesquisa propostas na fundamentação teórica. Foi
também realizada a metodologia estudo de caso, com base nas observações feitas nas aulas de Prática do Francês oral e escrito 4, do
curso de Letras-Francês.
Resultados: A partir da reanálise dos dados recolhidos por professores-pesquisadores da área de Linguística Aplicada, apresentados no
livro Afetividade e Emoções no Ensino/Aprendizagem de Línguas: Múltiplos olhares (MATRELLA, 2010), pude notar, na disciplina Prática do
Francês oral e escrito 4, que os problemas por eles apontados ainda aparecem com bastante frequência na interação professor-aluno ou
aluno-aluno e que as soluções que podem parecer simples, às vezes se complicam por conta da multiplicidade de construções identitárias
que se encontra dentro de uma sala de aula de língua estrangeira. Identidades estas construídas a partir de ideias, opiniões, experiências
de vida de alunos e professores etc.
Conclusão: Observou-se, durante o estudo, que se apropriar de uma língua estrangeira, vai muito além do ato da fala. No processo de
ensino e aprendizagem, aspectos subjetivos do aluno se tornam evidentes, assim como seu afeto pela sua língua materna e a importância
das múltiplas interações, professor-aluno e alunos-alunos, daí o papel central do professor como mediador dessas interações. No âmbito
da disciplina de PFOE 4, pôde-se confirmar que esse processo é mais delicado do que imaginamos e que os professores devem tomar
alguns cuidados ao servir de ponte entre os alunos e a língua estrangeira, assim como na mediação entre os alunos em si, para conseguir
promover uma maior interação e por consequência um processo mais colaborativo e espontâneo de apropriação da língua.
Palavras-Chave: linguística aplicada, afetividade, ensino e aprendizagem, língua estrangeira, identidades
Colaboradores: Membros do GEDLE: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/0524323240846821. Alunos do curso de graduação de Letrasfrancês da UNB.
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Avaliação da saturação e cinética de decomposição do ozônio em grãos de milho em diferentes
condições
Danusa Benedita Lisboa
Unidade Acadêmica: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária
Instituição: UnB
Orientador (a): ERNANDES RODRIGUES DE ALENCAR
Introdução: O ozônio é um forte agente antimicrobiano com grande aplicabilidade na indústria de alimentos e um dos mais potentes
sanitizantes, caracterizando-se por sua alta reatividade. Em alimentos, o gás reage rapidamente e, consequentemente, decompõe-se com a
produção de oxigênio, sem a presença de resíduo tóxico. Apesar de serem encontrados na literatura muitos relatos referente à degradação
do ozônio em água e também ao efeito da aplicação dessa tecnologia na preservação de alimentos, há carência de estudos que tratem, por
exemplo, do tempo de saturação, ou seja, o tempo necessário para que a concentração do gás ozônio aplicada permaneça constante, e de
parâmetros da cinética de decomposição do ozônio em meios porosos, como o tempo de meia vida. Então, objetivou-se com este trabalho
determinar a concentração e o tempo de saturação do ozônio e avaliar a cinética de decomposição do ozônio em grãos de milho, sob
diferentes condições.
Metodologia: Foram utilizados grãos milho, com teor de água em torno de 13,0%. A avaliação da cinética de decomposição do ozônio na
massa de grãos de milho foi realizada determinando-se o tempo de saturação e a respectiva concentração de saturação, e a constante da
taxa de reação de decomposição, utilizada para calcular o tempo de meia-vida. Para determinar o tempo de saturação do gás ozônio para
os grãos de milho, foi feita a injeção do gás, na concentração de 600 e 1.200 µg L-1, em recipientes de vidro, com capacidade de 3,25 L,
contendo 1 kg de grãos, vazão do gás de 5 L min-1, a 25 ºC. A concentração residual do gás foi determinada após a passagem do gás pelos
grãos, até que ela se mantivesse constante. A cinética de decomposição foi avaliada depois da saturação do meio poroso com o ozônio,
quantificando-se a concentração residual do gás, após intervalos de tempo durante os quais acontecia a decomposição do ozônio. O
delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado, com três repetições.
Resultados: Quando se adotou concentração inicial de 600 µg L-1, obteve-se concentração e tempo de saturação equivalente a 496 µg L-1
e 5,6 min, respectivamente. Nessa concentração inicial, o tempo de meia vida estimado foi de 37,7 min. Com relação a concentração inicial
de 1.200 µg L-1, , a concentração de saturação foi de 1.170 µg L-1, para tempo de saturação de 6,0 min. O tempo de meia vida foi
equivalente a 25,2 min. Quando se elevou a concentração inicial, houve aumento da concentração de saturação e manutenção do tempo
de saturação
Conclusão: Nas condições adotadas no trabalho, é possível concluir que a elevação da concentração inicial do ozônio não afeta o tempo de
saturação, mas provoca incremento da concentração de saturação.
Palavras-Chave:
Colaboradores: Wallas Felippe de Souza Ferreira
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Controle Social em Ceilândia-DF: avanços e desafios
Danylo Santos Silva Vilaça
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade da Ceilândia
Instituição: UnB
Orientador (a): MARIANA SODARIO CRUZ
Introdução: Controle Social nem sempre foi interpretado como a sociedade intervindo nas ações do Estado mas sim, o inverso. Controle
Social em Saúde é tido como uma ferramenta de gestão do SUS que institucionaliza a participação social em saúde, regulamentado pela Lei
8.142/1990. Atualmente, as Conferências e os Conselhos de Saúde configuram-se como a maneira de legitimar o Controle Social, sendo
que à este último cabe o caráter não somente deliberativo mas como também, permanente. O Sistema de Acompanhamento dos
Conselhos de Saúde – SIACS aponta que Conselhos de Saúde existem quase que em sua totalidade de Municípios Brasileiros. A Região
Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno RIDE-DF possui ao todo 23 Municípios e por conseguinte, 23 Conselhos de
Saúde. O objetivo geral e específico do estudo foi descrever a composição e funcionamento dos Conselhos de Saúde integrantes da RIDEDF e realizar um estudo de caso do Conselho de Saúde da Região Administrativa mais populosa do DF.
Metodologia: Tratou-se de um estudo transversal, descritivo, de caráter quali-quantitativo. O estudo ramificou-se em duas etapas, sendo
que a primeira consistiu no levantamento, sistematização e análise de dados secundários, disponíveis no SIACS. Os dados quantitativos
foram analisados através da estatística descritiva. A segunda etapa, deu-se através da análise qualitativa que apoiou-se na observação
participante e das atas do ano de 2014 do Conselho Regional de Saúde de Ceilândia - CRSC. A coleta dos dados quali-quantitativos deu-se
no período entre novembro de 2014 a maio de 2015. O estudo dispensou aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, visto que não utilizou
seres humanos (em abordagem de entrevistas e/ou procedimentos), somente dados consolidados do SIACS e de documentos oficiais do
CRSC. Todas as etapas foram embasadas por pesquisa bibliográfica subsidiando a realização do estudo.
Resultados: Observou-se que 94,7% dos conselhos da RIDE-DF realizavam reuniões mensais e que 84,2% estavam adequados à Resolução
333/CNS. A análise quantitativa revelou ainda que o segmento usuário ocupou apenas 5,3% do cargo de presidente dos conselhos,
enquanto que o segmento gestor e trabalhador ocuparam 21,1%, 52,6% não responderam. Outra característica que mereceu destaque
envolveu o grupo dos usuários que mais compuseram os Conselhos de Saúde da RIDE-DF, a saber: Entidades Congregadas de Sindicatos,
Associação de Trabalhadores e Entidades Patronais, seguido das Associações de Moradores e Entidades Religiosas. Na RA específica
estudada, analisou-se sete atas com média de cinco páginas do CRSC do ano de 2014. Estabeleceu-se cinco núcleos temáticos formados a
partir dos assuntos mais debatidos nesse período, em ordem de registro, constituindo: Ampliação e Qualidade de Serviços de Saúde,
Mobilização Social, Fortalecimento do Controle Social, Absenteísmo de conselheiros, Elaboração Documental.
Conclusão: O SIACS demonstrou-se aliado importante, fornecendo dados concretos para análise. Contudo, destaca-se algumas
considerações sobre este sistema de informação, a saber: o SIACS ainda questiona a adequação à Resolução 333/CNS enquanto que existe
uma resolução atualizada, sendo ela a Resolução 453/CNS. Outro destaque, refere-se à maneira ambígua com que questiona aos
preenchedores dos dados sobre os temas discutidos nas reuniões, podendo responder somente “sim” ou “não” aos temas gerais que
sugerem. Dos 19 municípios analisados, 15 possuem médio-elevado porte econômico, fazendo-se descontruir o imaginário de que os
municípios que entornam o DF são dependentes economicamente do Estado supracitado anteriormente. Quanto à segunda etapa do
estudo, tinha-se que a ampliação e qualidade de serviços, mais precisamente a construção de um novo hospital para a região, foi alvo de
discussão de inúmeros encontros, seguida da preocupação em mobilização social e fortalecimento do controle social.
Palavras-Chave: Políticas de Controle Social, Sistema Único de Saúde, Sistemas de Informação em Saúde.
Colaboradores: CRUZ, M. S e SILVA, T. K. S. participaram igualmente na realização da pesquisa, bem como na coleta e sistematização de
dados, formulação textual, revisão de conteúdos e referencial teórico. À CRUZ, M. S coube ainda, orientação e reflexão dos produtos
encontrados e que compõem o estudo na íntegra.
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Estudo da ferramenta de análise sismológica colaborativa Seiscomp3 para dados da Rede Sismográfica
Brasileira
Darby Pereira Dantas de Lima
Unidade Acadêmica: Instituto de Geociências
Instituição: UnB
Orientador (a): MARCELO PERES ROCHA
Introdução: Este trabalho apresenta o estudo, ao longo de um ano da ferramenta Seiscomp3 em análises sismológicas da Região Centro
Norte no Brasil. Para o presente estudo, parte deste período consistiu do aprendizado do conjunto de programas Sesicomp3 e
posteriormente de análises rotineiras dos eventos sísmicos detectados tanto automaticamente pelo sistema, como posteriormente pelo
analista. Esta ferramenta permite inclusive a revisão dos eventos em processo de análise e a alimentação do banco de dados com eventos
antigos ou históricos facilitando a criação de um catálogo de eventos.
Metodologia: O Seiscomp3 conta com uma interface gráfica intuitiva o que torna o aprendizado e a familiarização de suas ferramentas de
maneira relativamente rápida. O sistema começou a funcionar efetivamente no mês de outubro de 2014. A partir desta data os eventos
foram localizados entre os meses de outubro de 2014 a maio de 2015. A localização dos eventos em tempo real é eficiente e os programas
Seiscomp3 fornecem uma resposta rápida durante a localização e análise dos dados. É possível também utilizar e/ou construir filtros
bandpass, que ajudam o analista a observar as ondas sísmicas (ondas P e S) de forma que a marcação dos tempos de chegada fique claro.
Os dados do catálogo de eventos sísmicos do SIBRA, de 2014 foram utilizados para alimentar o banco de dados complementando assim os
eventos localizados manualmente.
Resultados: Com a lista de eventos criada a partir dos dados analisados manualmente e pelo conjunto de dados adquiridos com o catálogo
de eventos do SISBRA 2013, foi possível comparar estatisticamente por meio de histogramas e gráficos, o número de eventos localizados
ao longo do tempo antes e após o uso da ferramenta Seiscomp3. O salto no número de eventos é o esperado uma vez que o sistema
consegue detectar um grande número de eventos de maneira eficaz. Neste trabalho, utilizou-se somente as estações da Região Centro
Norte do Brasil a fim de se facilitar o entendimento da ferramenta além de contribuir para a localização de eventos em diversas porções da
região que ainda não dispõem de muitas informações.
Conclusão: Pelos gráficos obtidos, foi possível verificar uma densidade de eventos superior ao que o catálogo de eventos sísmico do SISBRA
2013 fornece, para o período de tempo analisado, o que comprova o bom funcionamento da ferramenta e contribuindo ainda para o
aprofundamento de estudos futuros desta região, especialmente por dispor de informações recentes e de melhor distribuição. No entanto,
a ferramenta Seiscomp3 ainda necessita de alguns ajustes para manter a estabilidade de seu funcionamento para aumentar a
confiabilidade operacional, durante a localização a análise de eventos sísmicos.
Palavras-Chave: Seiscomp3, Região Centro Norte, SISBRA
Colaboradores: Marcelo Peres Rocha, Juraci Mario de Carvalho, Rebeca Alexandre de Oliveira, Sandy Samira Gonçalves
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SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL DE SUSPENSÕES AUTOMOTIVAS
Darlan Ferreira de Sousa
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade do Gama
Instituição: UnB
Orientador (a): SUZANA MOREIRA AVILA
Introdução: Um sistema de suspensão veicular é um mecanismo que possui o objetivo de adequar de uma forma equilibrada conforto e
estabilidade, pode conter molas, amortecedores, atuadores dentre outros componentes que atuam de forma a reduzir as vibrações e
acelerações transmitidas aos ocupantes do veículo. A Suspensão Ativa é uma configuração automática da suspensão que através de um
controlador, gera um sinal correspondente à força de controle necessária para amenizar os efeitos de vibrações na carroceria do veículo,
nesse caso o atuador é responsável por transmitir essa força e amenizar as deformações do terreno. O presente trabalho visa aplicar a
teoria de controle PID a um modelo de ¼ de veículo através das equações de estado, verificando se o sistema é controlável e observável e
comparando o desempenho do controle automático da suspensão e o comportamento da suspensão passiva.
Metodologia: Aplicando a segunda Lei de Newton ao sistema de um quarto de veículo, representando as forças correspondentes à
interação dos componentes da suspensão, obtém uma equação diferencial que representa o comportamento dinâmico do modelo
estudado. Essa equação possui os parâmetros da rigidez da mola da suspensão (ks), coeficiente de amortecimento do amortecedor
associado a suspensão (bs), rigidez do pneu (kt) e a força de controle automática (fa) que será analisada. O modelo de equação de estado
visa simplificar a equação diferencial do sistema analisado, definindo uma matriz de estado, uma matriz de entrada, uma matriz de saída,
considerando a excitação de entrada do sistema, para obter a solução desejada, o deslocamento da massa suspensa. Controle PID
(Proporcional-Integral-Derivativo), compara o valor real da grandeza de saída do processo com a grandeza de referência (valor desejado),
determina o desvio e produz um sinal de controle que reduzirá o desvio a zero ou a um valor pequeno.
Resultados: Analisando as características do modelo quanto à controlabilidade e observabilidade, em todas as configurações de saída, ou
seja, deslocamento da massa suspensa, aceleração da massa suspensa e a resposta de ambas as saídas, o sistema se mostrou controlável e
observável, tornando possível aplicar as técnicas de controle. Para a análise das respostas da suspensão ativa e passiva foram utilizados
três perfis simulando o terreno, o perfil degrau, ruído branco e harmônico. A resposta do sistema automático ao perfil degrau se mostrou
45,3% melhor que o passivo no pico de deslocamento da massa suspensa e estabilizou o sistema 25,8% mais rápido. Para um perfil de
terreno Harmônico a suspensão automática amenizou 83,8% o deslocamento da massa suspensa e no Ruído Branco o sistema se mostrou
72,5% mais eficiente.
Conclusão: A modelagem de ¼ de veículo se mostrou satisfatória para o estudo das respostas passiva e ativa da suspensão, possibilitando a
análise do deslocamento da massa suspensa em ambos os casos. O sistema se mostrou controlável e observável, possibilitando a aplicação
das técnicas de controle. A Suspensão Ativa pelo controlador PID, mostrou um resultado eficiente melhorando em até 83,8% a resposta da
suspensão passiva ao perfil de terreno harmônico. O custo da suspensão ativa ainda é muito alto devido ao alto custo do projeto do
atuador, do servo-válvulas e do mecanismo de controle como um todo para efetuar o amortecimento da suspensão, além dos custos com
manutenção, possuindo a necessidade de análise da aplicação de ambas as configurações, de acordo com a aplicação do sistema.
Palavras-Chave: Suspensão-Ativa, PID, Controle
Colaboradores: Não houveram
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Religiosidade e Espiritualidade no Contexto Hospitalar: Percepções e Experiências dos Assistentes
Sociais
Daulas Andresa e Silva Costa
Unidade Acadêmica: Curso de Psicologia
Instituição: UCB
Orientador (a): Marta Helena de Freitas
Introdução: O tema religião, vinculado ao Serviço Social, como uma das profissões presentes nos serviços de saúde, não tem sido abordado
no Brasil. Mesmo os valores religiosos tendo servido, de forma explícita, para sustentar propostas profissionais até os anos 70, não há
registros na literatura nacional, a não ser por poucos trabalhos de pós-graduação, especialmente mestrado, de que o tema tenha sido
enfocado como uobjeto próprio de pesquisa. Nos últimos anos, sob influência significativa do marxismo, ao longo da formação, o tema
tende a ser ainda mais silenciado. Por outro lado, no ambiente hospitalar, a religiosidade, tanto de pacientes como de profissionais,
costuma se fazer presente, embora muitas vezes de forma velada. Este trabalho investiga como tais profissionais têm percebido a
religiosidade e espiritualidade de seus pacientes e como as relacionam ou não à saúde de pacientes e familiares, como também sobre o
modo como lidam com este binômio no contexto de sua vida pessoal e profissional.
Metodologia: Integrando projeto mais abrangente, voltado para investigação de como diversos profissionais de saúde percebem e lidam
com a religiosidade no contexto hospitalar, o qual foi aprovado pelo CNPq e aprovado pelo CEP-UCB, este subprojeto voltou-se
especificamente para a percepção dos assistentes sociais. A pesquisa, qualitativa e de cunho fenomenológico, contou com realização de
entrevistas semiestruturadas, gravadas e transcritas, formando uma base de dados. Desta, foram consideradas para o recorte específico
deste trabalho quatro assistentes sociais do sexo feminino, que atuam num Hospital Infantil da cidade de Palmas, Tocantins. A análise das
entrevistas realizadas com tais profissionais buscou identificar convergência e divergências quanto aos seguintes eixos temáticos: como
percebem e lidam com a espiritualidade e religiosidade dos pacientes; o que consideram boas e más práticas; como é a sua própria
religião/religiosidade e o quanto/como o tema foi contemplado na formação acadêmica.
Resultados: É unânime o reconhecimento quanto à presença da religiosidade e espiritualidade no hospital e a posição de que deva ser
abordada com respeito e de modo “universal”, assumindo-se que a fé ajuda as pessoas enfrentarem a doença e a dor. Convergem também
ao considerarem que a justiça e os médicos devem intervir em questões religiosas dos pacientes apenas quando trazem prejuízo à saúde
dos mesmos e citam casos em que isso já ocorreu. Embora reconheçam na própria religiosidade um papel reconfortante e inspirador na
lida cotidiana com o sofrimento de usuários e familiares destes, relatam que o tema não costuma ser tratado no contexto profissional, por
uma questão de ordem ética. Três delas sequer perguntam aos pacientes sobre a religião dos mesmos, julgando que isso a desviaria de sua
função. Sobre a formação profissional, duas afirmam que este tema não se fez presente ao longo da mesma, o que as faz sentirem-se
“despreparadas” para lidar com diversas situações em sua prática hospitalar.
Conclusão: Esta pesquisa, ainda que de cunho exploratório, mostra que, embora o tema da religiosidade se faça presente tanto na vida de
usuários e familiares como dos profissionais em serviço social, ela ainda tende a ser um tema tabu entre os mesmos. Ao se considerar que
o Brasil é um país onde mais de 92% das pessoas são religiosas, esse tabu é preocupante, pois caberia ao assistente social, por exemplo,
juntamente com o psicólogo, explorar o papel das religiosidades na constituição de redes de apoio aos usuários, além de outras ações que
estariam perfeitamente em consonância com as novas diretrizes de humanização do SUS. Pretende-se, pois, continuar o aprofundamento e
extensão desta pesquisa, de modo a gerar mais subsídios para a superação deste tabu, que parece estar presente deste a própria formação
deste profissional.
Palavras-Chave: Religiosidade; Espiritualidade; Assistência Social
Colaboradores: Além da professora orientadora deste trabalho, que é também coordenadora do projeto mais abrangente e disponibilizou
a base dados para a realização deste trabalho, colaboraram com o mesmo: a psicóloga e mestranda em Psicologia na UCB Paula Rey Vilela,
que realizou entrevistas com os as assistentes sociais do HIP, a direção do referido Hospital que permitiu a realização das mesmas, as
próprias assistentes sociais que se disponibilizaram a serem entrevistadas e toda a equipe da pesquisa RESCH que participaram das
reuniões, transcreveu e revisou entrevistas e ofereceram sugestões valiosas para este trabalho, em especial a Virgínia Turra, responsável
pelo treinamento no levantamento sistemático de literatura realizado inicialmente.
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Processo educativo às pessoas com deficiência por meio do lazer, da atividade física e da expressão
motora: um estudo dos grupos de pesquisa no Brasil
Daurilene Rodrigues Sodré Almeida
Unidade Acadêmica: Educação Física - Educação Física Adaptada
Instituição: UCB
Orientador (a): Tânia Mara Vieira Sampaio
Introdução: Os benefícios da prática da atividade física (AF) para pessoas com deficiência (PCD) tem sido algo consensual. Todavia, o que
por um lado pode sugerir certo consenso no campo de estudo, apresenta-se como um problema, na medida em que, estudos demonstram
que políticas públicas de esporte e lazer, embora existentes, não atendem o público das PCD de forma efetiva (BARROZO, 2012; ANDRADE,
2012; SILVA, et al, 2013). Com o intuito de verificar a produção de conhecimentos na área para garantir este benefício na vida de pessoas
com deficiências realizou-se um levantamento dos Grupos de Pesquisa em AF e saúde para as PCD. Portanto, o foco da pesquisa foi
conhecer como as diversas pesquisas no país, cadastradas no Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil (DGP), se apresentam.
Questionamentos orientadores da busca: Quem são seus pesquisadores? Qual o Conhecimento produzido? Qual a distribuição dos grupos
por região?
Metodologia: O estudo caracteriza-se como pesquisa documental com abordagem qualitativa e quantitativa. As informações foram obtidas
através das plataformas online do CNPq, do DGP, Lattes e da Webqualis Capes. A busca foi realizada nos meses de outubro e novembro de
2014, maio e junho de 2015 e seguiu as seguintes etapas: a) Acesso à base de dados do Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil; b)
Busca por nome do grupo, linha de pesquisa, cidade, estado, instituição, titulação dos líderes, ano de formação; c) Análise do curriculum
lates dos pesquisadores buscando artigos publicados entre 2010 e 2015. Filtragem dos artigos publicados em autoria e coautoria foi
realizada para evitar sobreposição; d) Qualis das revistas em que foram publicados os trabalhos; e) Tabulação dos dados, e para o seu
armazenamento foi utilizado o programa Excel.
Resultados: Os resultados apontam que, no Brasil, 25 grupos estão cadastrados no Diretório de Pesquisas, distribuídos em 11 estados e no
Distrito Federal. A região Norte tem apenas 1 grupo, Centro Oeste 2 grupos, Sudeste 10 grupos, Nordeste 7 e a região Sul 5. Ao discutir a
análise da distribuição dos grupos de pesquisa, percebe-se que a região Sudeste detém superioridade no número de grupos e
evidentemente na publicação de artigos. Entre 2010 e 2015 foram publicados 187 artigos em variados temas que tratam da PCD. A maioria
nacionais. Para Sacardo (2007) a divulgação de conhecimento em periódico nacional, pelo menos a princípio, oferece maior impacto desse
conhecimento na realidade e no interesse do próprio país. Sendo este um ponto favorárel pois o conhecimento deve colaborar para a área,
trazendo a público questões que possam gerar oportunidades de mudanças seja quanto a acessibilidade, educação, transporte e adaptação
de espaços para que as PCD possam ter seus direitos garantidos de fato.
Conclusão: Buscamos neste trabalho analisar e discutir a distribuição geográfica dos grupos de pesquisa, a produção de artigos e a
qualidade destas publicações. A Educação Física contribuindo na formação de profissionais que atuarão junto às PCD, seja na pesquisa ou
promoção da atividade física, pode auxiliar no planejamento e execução de projetos que ampliem as oportunidades às Pessoas com
Deficiência. As pesquisas nessa área específica devem contribuir para tornar conhecidas as dificuldades a que são submetidas as Pessoas
com Deficiência em seu cotidiano e que mudanças através de ações conjuntas de orgãos diversos possam trazer novos rumos para as PCD;
bem como a atividade física possa ser oferecida de modo constante e com qualidade para que tragam benefícios físicos, mentais e sociais.
Palavras-Chave: Pessoa com Deficiência, Atividade Física Adaptada, Grupos de Pesquisa.
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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Leishmania infantum e regulação da morte de células dendríticas humanas.
Davi Assunçao Rosa
Unidade Acadêmica: Departamento de Biologia Celular
Instituição: UnB
Orientador (a): CECÍLIA BEATRIZ FIUZA FAVALI
Introdução: A leishmaniose é uma das principais doenças negligenciadas da atualidade, tendo por ano cerca de 400.000 novos casos. A
Leishmania infantum (ou L. chagasi), é responsável pelo desenvolvimento da forma visceral da doença que afeta humanos e outros
mamíferos. Uma vez inoculada a forma promastigota na corrente sanguínea pela ação do inseto vetor, o parasito é reconhecido por
células do sistema fagocitário do hospedeiro infectado. Dentre tais células podemos citar as Células Apresentadoras de Antígenos (APCs)
como as células dendríticas (DCs), uma das principais envolvidas na resposta imune inata. Após sua fagocitose pelas DCs, o patógeno pode
induzir a apoptose dessa célula, sendo externalizado com a possibilidade de infectar novas células, disseminando assim a doença para
órgãos como fígado e medula óssea. A indução da apoptose já foi demonstrada em DCs infectadas por outras espécies de Leishmania, no
entanto, esse fenômeno ainda não está bem elucidado na infecção por L. infantum. Ass
Metodologia: Para atingir o objetivo proposto, células mononucleares foram obtidas do sangue total periférico humano de doadores
saudáveis utilizando gradiente de Ficoll. Em seguida, monócitos CD14+ foram obtidos por separação magnética utilizando-se um anticorpo
anti-CD14 conjugado à microesferas. Após a marcação foram passados em colunas e os monócitos purificados foram cultivados em meio
de cultura suplementado com citocinas IL-4 e GM-CSF para indução da diferenciação em DCs. Após 7 dias, as DCs foram coletadas por
lavagem com PBS, caracterizadas por citometria e infectadas com L. infantum na proporção de 5 promastigotas metacíclicas estacionárias
para cada DC por 24 horas. Posteriormente, as DCs foram marcadas com Anexina V e iodeto de propídio para observação da apoptose por
citometria de fluxo. Também foram analisadas por citometria de fluxo a expressão de moléculas de superfície das DCs. Além disso, a taxa
de infecção foi determinada por microscopia óptica.
Resultados: Resultados da expressão de moléculas de superfície com L. infantum chagasi mostraram uma inibição da expressão de CD1a
(40,6%), HLA-DR (41%) e CD80 (70%) quando comprado às DCs não expostas ao parasita. A taxa de infecção em média foi 54,50 +/- 7,5%
com 4,1+/- 0,9 amastigotas/células. A expressão de marcadores de morte celular indicou que a L. infantum inibiu a apoptose (49,7%) das
celulas infectadas em comparação às células controle não infectadas.
Conclusão: Assim, podemos concluir que a infecção de DCs humanas por L. infantum inibe a expressão de moléculas essenciais para a
apresentação de antígenos, tais como CD80, HLA-DR e CD1a. Por outro lado, a inibição da apoptose observada pode se caracterizar como
um mecanismo de escape do parasita, aumentando sua sobrevivência na célula, favorecendo assim sua disseminação para outros tecidos
do hospedeiro.
Palavras-Chave: Leishmania infantum, células dendríticas, apoptose
Colaboradores: Daniela Mineiro Bernardes, Sarah de Athayde Couto Falcão
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Protótipo de uma interface de usuário para um dispositivo FPGA usando uma matriz de leds e um
display touchscreen
Davi Benevides Gusmao
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade do Gama
Instituição: UnB
Orientador (a): DANIEL MAURICIO MUÑOZ ARBOLEDA
Introdução: Atualmente, cerca de 70% dos algoritmos desenvolvidos têm sido aplicados em sistemas embarcados. Nesse contexto, é
importante destacar as contribuições pedagógicas que visam desenvolver habilidades para projetos de sistemas embarcados. Em
disciplinas de graduação é comum a realização de projetos de sistemas embarcados usando Field Programmable Gate Arrays (FPGAs). Em
alguns casos é necessário uma interface de controle usando display touchsreen, onde o impacto visual para o aluno é grande, incentivando
o aprofundamento nos estudos. O presente trabalho propõe a construção de um protótipo funcional de uma interface de usuário entre um
dispositivo FPGA e um display touchsreen para validação e teste de arquiteturas de hardware de algoritmos de controle, que possam ser
utilizados por alunos para testar e controlar seus projetos desenvolvidos durante a graduação.
Metodologia: O projeto foi acompanhado através de reuniões periódicas entre o orientador e o aluno de iniciação científica. A
metodologia do plano de trabalho se divide em quatro etapas: (1) revisão bibliográfica e identificação de protótipos similares no mercado
nacional, (2) Escolha da técnica de controle de envio de informação para o display touchscreen, (3) Escolha da aplicação a ser controlada a
partir do display touchscreen, (4) Implementação da arquitetura de hardware para controle da interface de usuário, (5) Integração com o
kit de desenvolvimento FPGA, verificação e testes do protótipo.
Resultados: Foi escolhida a implementação de uma interface gráfica para controle de um robô móvel usando um display touchscreen de
480x272 pixels. Inicialmente, os módulos para leitura e escrita no display foram identificados e compreendidos de forma a possibilitar a sua
integração com as arquiteturas de controle da aplicação. Na construção do protótipo, obteve-se uma arquitetura de hardware que controla
o display de forma que a imagem foi dividida em 4 seções, sendo cada seção de uma cor diferente. Ao tocar em cada seção do display uma
saída analógica foi acionada, indicando a direção de movimento do robô. Adicionalmente, foi desenvolvido um código em Matlab onde se
recebe uma imagem e cria-se um código VHDL que permite a exibição da mesma no display touchscreen permitindo a utilização do
mecanismo em projetos futuros.
Conclusão: Neste trabalho foram propostas soluções para utilização do display touchscreen como interface de controle e interação
homem-máquina. Em particular, desenvolveu-se uma interface simples para controle de direção de um robô móvel. A arquitetura utilizada
permite que o protótipo seja modificado conforme a necessidade do usuário, assim como acréscimo de novas funcionalidades. Como
trabalhos futuros propõe-se o desenvolvido de um menu interativo para desenvolvimento de sistemas mais complexos.
Palavras-Chave: FPGAs, interface homem-máquina, display touchscreen.
Colaboradores: Davi Benevides Gusmao, Daniel M. Muñoz
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Avaliação de clones de batata-doce quanto a resistência aos nematóides de galhas do gênero
Meloidogyne.
Davi Palma Santos
Unidade Acadêmica: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária
Instituição: UnB
Orientador (a): JEAN KLEBER DE ABREU MATTOS
Introdução: A batata-doce, originária da América Central e América do Sul, pertence à espécie Ipomoea batatas (L.) Lamarck. É fonte de
sais minerais, vitamina A, C e complexo B e rica de energia devido à concentração de carboidratos. Destaca-se por sua alta produtividade e
rusticidade e possui várias formas de utilização, seja na produção de amido ou na indústria de álcool e derivados. Constitui-se entre as
plantas tuberosas mais cultivadas pelo homem nas regiões tropicais e subtropicais do mundo. Na grande maioria dos países latinoamericanos essa desempenha maior importância para populações de baixa renda, sendo produzida geralmente com pouca tecnologia e
em pequenas áreas marginais. Apesar de ser bastante rústica, é susceptível a várias doenças causadas por fungos, vírus, nematoides e
pragas (insetos e ácaros). O objetivo do trabalho foi avaliar clones de batata-doce quanto à resistência aos nematoides formadores das
galhas do gênero Meloidogyne spp.
Metodologia: O experimento foi instalado e conduzido em casa de vegetação na Estação Experimental de Biologia, pertencente UnB, onde
foram avaliados 19 clones de batata doce [Ipomoea batatas (L.) Lamarck], oriundos do Banco de Germoplasma da Embrapa Hortaliças e
mantidos na Fazenda Água Limpa (FAL) da UnB. Foi utilizado 4 repetições, 19 tratamentos e 6 plantas/parcela. O estaqueamento com
ramas de 30 cm de comprimento foi efetuado em saquinhos de 2 litros de solo esterilizado. As estacas permaneceram para enraizamento
por 30 dias, sendo depois inoculadas com cerca de 3000 ovos por planta do nematoide Meloidogyne spp., coletado em raízes de quiabeiro
cultivado no Núcleo Rural Taquara, Planaltina-DF. Quatro meses após a inoculação os clones foram avaliadas quanto número de massa de
ovos por planta e por grama de raiz e peso da matéria fresca da parte aérea, entre outras variáveis. Os dados foram submetidos a análise
de variância pelo teste de F e as médias foram agrupadas pelo teste de Scott Knott.
Resultados: Houve diferença estatística significativa entre os clones quanto ao peso da matéria fresca da parte aérea, variando de 32,97 a
126,32 gramas, demonstrando grande variabilidade entre os clones no tocante ao vigor da parte aérea. Porém, não houve diferença
estatística significativa entre os 19 clones avaliados quanto ao número de massas de ovos por planta e massa de ovos por grama de raiz. O
número de massas de ovos por planta variou de 20,24 no clone Rainha a 73,05 no clone CNPH 05, enquanto o número de massas de ovos
por grama de raiz variou de 1,94 (CNPH 09) a 18,86 (CNPH 46). Dessa forma, todos os clones foram considerados suscetíveis a Meloidogyne
spp, nas condições de casa de vegetação, demonstrando pouca variabilidade entre os clones de batata-doce em termos de reação aos
nematoides das galhas do gênero Meloidogyne spp.
Conclusão: Apesar de todos os clones apresentarem suscetibilidade aos nematoides das galhas do gênero Meloidogyne spp., sob casa de
vegetação, houve grande diferença nos valores de massas de ovos por planta. Os clones CNPH 03, CNPH 05, CNPH 41, CNPH 66, CNPH 69,
CNPH 80, CNPH 87, CNPH 796 e Brazlândia Rosada apresentaram número de massas de ovos superior a 50 por planta, indicando alta
suscetibilidade, enquanto os clones CNPH 09, CNPH 61, CNPH 71 e Rainha apresentaram número de massas de ovos inferior a 30 por
planta, havendo uma diferença de 261% entre o clone com maior número de massas de ovos (CNPH 05) e o clone com menor número de
massas de ovos (Rainha). Os clones avaliados neste ensaio, assim como outros clones devem ser inoculados com espécies e raças puras do
nematoide das galhas do gênero Meloidogyne procurando obter materiais resistentes.
Palavras-Chave: Ipomoea batatas, resistência, nematoides, clones, Meloidogyne
Colaboradores: Davi Palma Santos, Jean Kleber de Abreu Mattos, José Ricardo Peixoto, Murilo Augusto Ramos Botelho, Daiane da Silva
Nóbrega, Luana Katheryne de Souza Dantas
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Teoria de Resposta ao item: construção de indicadores de vulnerabilidade social juvenil na Área
Metropolitana de Brasília
Davi Souza Botelho
Unidade Acadêmica: Departamento de Estatística
Instituição: UnB
Orientador (a): ANA MARIA NOGALES VASCONCELOS
Introdução: Vulnerabilidade é um conceito multidimensional que é comumente empregado para descrever as fragilidades e exposição a
riscos em que indivíduos, famílias ou grupos se encontram. A vulnerabilidade social está ligada com as desigualdades enfrentadas pela
população e às condições de pobreza e vida precária. Aspectos econômicos, sociais, educacionais, étnicos e de saúde distinguem as
pessoas gerando desigualdades na sociedade que vivem e intensificam situações de vulnerabilidade para os indivíduos menos favoráveis. A
vulnerabilidade social é um traço latente, ou seja, uma característica que não é medida diretamente, nesse caso, do indivíduo. Nesse
trabalho é apresentado a operacionalização do conceito de vulnerabilidade social juvenil, discriminando jovens vulneráveis dos nãovulneráveis residentes na Área Metropolitana de Brasília, a partir de um indicador denominado Índice de Vulnerabilidade Social Juvenil,
com base na Teoria de Resposta ao Item.
Metodologia: Os dados utilizados para elaboração desse trabalho foram extraídos do Censo Demográfico 2010, realizado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Um recorte foi feito para selecionar apenas os dados sobre os municípios que compreendem a
Área Metropolitana de Brasília (AMB), que inclui, além do Distrito Federal, 12 municípios goianos com laços cotidianos com o DF. Como a
população alvo é a juventude, na base dados integrou-se apenas por pessoas com 15 a 24 anos e seus respectivos domicílios. Para
caracterizar a vulnerabilidade social juvenil foram criados 15 itens dicotomizados a partir das variáveis coletados pelo Censo 2010. Os itens
condizem com escolaridade, renda, trabalho, o domicílio, e posse de bens do jovem. Para construção do Índice de Vulnerabilidade Social
Juvenil (IVSJ), optou-se pelo modelo logístico dicotômico de dois parâmetros da Teoria da Resposta ao Item (TRI), o que permitiu a
construção de uma escala interpretável.
Resultados: O Índice de Vulnerabilidade Social Juvenil (IVSJ) é um escore construído a partir das estimativas dos parâmetros da Teoria de
Resposta ao Item (TRI) para cada indivíduo, nesse caso, o jovem residente na AMB. Esse indicador foi transformado em uma escala com
média 50 e desvio padrão 20, variando no intervalo entre 21 e 105. A interpretação da escala evidenciou que os jovens podem ser
classificados em quatro grandes níveis de vulnerabilidade social: baixíssima, baixa, mediana e alta, compreendo 2.77%, 22.9%, 38.7% e
35.63%, respectivamente, ou seja, quase ¾ dos jovens na AMB estão numa situação que requer atenção, ressaltando as desigualdades
existentes. Para desagregação espacial utilizou-se a metodologia desenvolvida por Vasconcelos (2014) que divide a AMB em quatro regiões
segundo o nível socioeconômico (NSE) e associando o IVSJ como NSE de cada localidade, obteve-se que quanto maior for o NSE menor será
o IVSJ. Um fato interessante é que o NSE da região explica 70% da IVSJ.
Conclusão: Com IVSJ, ferramenta importante que buscou quantificar a vulnerabilidade juvenil na AMB, pôde-se avaliar e classificar os
jovens e observar as desigualdades existentes comparando-as com o NSE da localidade. Dos jovens que possuem o IVSJ alto, 81.44% são
residentes dos municípios goianos, localidades de baixa renda, e no DF o IVSJ alto diminui quando se aumenta o NSE, fato que corrobora
dizer que residir fora do DF é ser mais vulnerável do que residir dentro dele. Em relação à cor, conclui-se que esse aspecto também pode
explicar a vulnerabilidade, pois 71.9% dos jovens com IVSJ alto são pardos, negros ou indígenas. O IVSJ proposto nesse trabalho ainda é
uma primeira versão de um indicador com o objetivo de retratar a vulnerabilidade juvenil de forma relevante, confiável, sensível e
específica e desagregável. Para refinar esse indicador é necessário uma revisão dos seus itens e das estimativas dos parâmetros da TRI,
buscando itens que discriminam e descrevam melhor a vulnerabilidade juv
Palavras-Chave:
Colaboradores: Ana Maria Nogales Vasconcelos - orientadora Maria Teresa Leão Costa Renata Callaça Gadioli dos Santos
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“Nesse sentido, precedentes”: Critérios para a utilização de decisões pretéritas pelo Superior Tribunal
de Justiça
Davidson Galhano Scofield
Unidade Acadêmica: Direito/Ciências Humanas
Instituição: UniCEUB
Orientador (a): Luciana Barbosa Musse/Roberto Freitas Filho
Introdução: Observando-se a frequente utilização, tanto nas decisões judiciais como nas peças elaboradas por advogados, de decisões
anteriores como argumentos, buscou-se realizar uma pesquisa tanto teórica quando empírica sobre o uso de decisões anteriores como
argumento na prática jurídica brasileira.
Metodologia: Fez-se uma pesquisa bibliográfica sobre o tema “precedentes”, tanto na literatura brasileira quanto estrangeira, em especial
a americana e a inglesa. Foi dada especial atenção a fontes que se baseavam em pesquisas empíricas. Complementarmente, realizou-se
uma ampla coleta de dados (mais de 50 mil acórdãos), através do sistema de pesquisa de decisões do Superior Tribunal de Justiça, que
foram analisadas com o auxílio de redes gráficas criadas com base nas citações realizadas e algumas de suas características matemáticas.
Resultados: Realizou-se então uma análise da compreensão dogmática acerca do conceito de “precedente” nos sistemas jurídicos norte
americano e inglês, especificamente sobre seu uso argumentativo. Analisou-se também a recente discussão de autores brasileiros sobre o
tema.
Também fez-se uma pesquisa empírica, com a análise dos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça entre os anos de 2013 e
2014 quanto ao emprego de argumentos fundados em “precedentes”. Complementarmente, agregaram-se acórdãos obtidos por meio da
pesquisa de temas específicos (leasing contratado em dólar, “crédito-prêmio” do IPI, improbidade administrativa) igualmente analisados
quanto ao uso de decisões anteriores como fundamento.

Conclusão: Os resultados encontrados apontam para um distanciamento entre teoria e prática, pois as técnicas e modos de argumento
esperados raramente foram empregados. Ante esta conclusão, postula-se que uma melhor compreensão da argumentação empregada e
sua justificação demanda uma análise sociológica dos agentes envolvidos na produção de decisões judiciais.
Palavras-Chave: Precedentes; Superior Tribunal de Justiça; argumentação jurídica; redes; grafos; pesquisa empírica

Colaboradores: Sandro Felipe Bonagura de Morais (auxílio no desenvolvimento da ferramenta de coleta de dados)
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Uso de ligantes de receptores de reconhecimento padrão (PRRs) na modulação da atividade de
macrófagos murinos infectados por Paracoccidioides brasiliensis
Dawanne Aparecida Silva
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade da Ceilândia
Instituição: UnB
Orientador (a): ALDO HENRIQUE FONSECA PACHECO TAVARES
Introdução: O fungo termodimórfico Paracoccidioides brasiliensis é o agente etiológico da Paracoccidioidomicose, doença sistêmica
confinada na América Latina. A defesa imunológica a infecção pelo P. brasiliensis é complexa e multifatorial, dependendo de mecanismos
inatos e adaptativos. A resposta inata, mediada principalmente por fagócitos, é de grande importância no controle inicial da infecção e
influencia o desenvolvimento da imunidade adaptativa específica quando ocorre a persistência do patógeno. Os macrófagos participam
ativamente na resposta imune adaptativa antifúngica e são células especializadas na fagocitose e destruição dos fungos. O presente estudo
tem como objetivo específico avaliar a atividade dos fagócitos infectados com P. brasiliensis quando tratados com os agonistas de
receptores de reconhecimento padrão (PRRs) Zymozan (agonista para dectina-1), Zymozan Depletado (agonista para dectina-1 e TLR 2) e
PAM3CSK4 (agonista para TLR 2).
Metodologia: Camundongos da linhagem C57BL/6 foram utilizados para a obtenção de células da medula óssea. A partir delas, foi
realizada a diferenciação para a obtenção de macrófagos. 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 com os agonistas: Zymozan 20 µg/mL, Zymozan
Depletado 100 µg/mL e PAM3 300 ng/mL durante 24h. Os sobrenadantes dos grupos foram então coletados para dosagem de citocinas por
meio da técnica de ELISA. Foram usados kits das marcas eBioscience, BD e R&D para dosar IL-1ß, TNF-a e IL-12p70. Para análise da
dosagem de oxido nítrico também no sobrenadante das culturas foi utilizado método colorimétrico de Griess. A capacidade microbicida
dos macrófagos foi avaliada por meio da análise da carga fûngica (CFU) recuperada da cultura de macrófagos infectados na presença ou
ausecia da bafilomicina (inibe a acidificação do fagolisossomo).
Resultados: Notou-se maior produção de TNF-a na presença do agonista Zymosan Depletado em macrógafos infectados com P. brasiliensis.
O mesmo se aplica a IL-1ß, porem há maior expressão quando o modulador utilizado é o Pam3CSK4. Zymozan foi bastante eficaz no
aumento da secreção de IL-12, mostrando resultados significativos quando comparado aos outros grupos tratados e ao controle positivo.
Na análise das unidades formadoras de colônia (UFC), observou-se maior indução da atividade microbicida de macrófagos na presença de
Zymosan e zymosan depletado. O efeito fungicida dos macrófagos tratados com zymosan foi relacionado a maior indução da produção de
Oxido Nítrico (NO), um dos principais fatores fungicidas dessas células. Entretanto, os macrófagos tratados com zymosan depletado
tiveram uma pequena produção de NO, sugerindo outro mecanismo. De fato, quando se adicionou Bafilomicina houve reversão da
capacidade microbicida de macrófagos tratados com Zymosan Depletado.
Conclusão: TNF-a são moléculas necessárias as respostas inflamatórias e os agonistas de PRRs Zymozan Depletado se mostram muito
eficientes na estimulação da secreção dessas citocinas. Bem como IL-1ß que desempenha função protetora contra microrganismos que
incitam a formação do inflamassoma e apresentam maior expressão na presença do tratamento com o agonista PAM3CSK4, que ao
contrário do agonista Zymozan mostrou-se considerável na produção de IL-12p70, responsável por gerar resposta via Th1, protetora ao
hospedeiro. Ao avaliar a atividade microbicida dos macrófagos e importante destacar que a secreção de Oxido Nítrico foi mais efetiva nos
tratados com os agonistas, sendo que o Zymozan apresentou níveis semelhantes ao grupo controle tratado com LPS e IFN-?. Porém quando
inibida a acidificação do fagolisossomo com Bafilomicina viu-se aumento na atividade microbicida do tratado com Zymozan Dep., sugerindo
a importância do processo de acidificação na atividade fungicida de macrófagos tratados.
Palavras-Chave: paracoccidioides brasiliensis, macrófagos, citocinas
Colaboradores: Gabriela Spolti da Silva, Anamélia Lorenzetti Bocca
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Buscando soluções acessíveis ao Surdo: por um teclado paramétrico visual de Libras
Dayana da Silva Gomes
Unidade Acadêmica: Departamento de Lingüística, Português, Líng Clás
Instituição: UnB
Orientador (a): GLAUCIO DE CASTRO JÚNIOR
Introdução:
Metodologia:
Resultados:
Conclusão:
Palavras-Chave:
Colaboradores:
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Provadores de Teoremas para Lógicas Modais: Avaliação Experimental
Dayanne Fernandes da Cunha
Unidade Acadêmica: Departamento de Ciência da Computação
Instituição: UnB
Orientador (a): CLAUDIA NALON
Introdução: Linguagens lógicas podem ser utilizadas para verificar propriedades de um sistema complexo, expressas através de
possibilidade, crença, obrigações, permissões e tempo, entre outras modalidades. Em [ND2007] foi apresentado um cálculo para lógicas
proposicionais modais normais com múltiplos agentes baseado em resolução, especificamente a resolução clausal. O provador descrito em
[Silva2013] implementa o método apresentado no artigo citado. Neste trabalho, um conjunto de testes foi projetado a partir da coleta de
fórmulas encontradas em [BRV2001] e este conjunto foi aplicado para todos os cálculos referentes aos 15 diferentes sistemas lógicos
modais normais implementados pelo provador. A partir dos resultados encontrados para este conjunto de testes determinou-se a
necessidade de alterações do código original e também de melhorar a eficiência do provador. Os provadores FacT++ e BDDTab foram
analisados a fim de comparar os resultados obtidos.
Metodologia: A metodologia utilizada para execução do projeto consistiu no estudo dos temas abordados, como por exemplo, a semântica
e a sintaxe da lógica modal, sistemas axiomáticos modais, métodos de prova, em particular resolução linear, provadores de teoremas,
avaliação experimental, entre outros tópicos. Após esta primeira etapa, de familiarização com os temas, para verificar a eficiência dos
métodos implementados em [Silva2013]foram realizadas análises teóricas e experimentais. Para teste do provador, foram coletadas, a
partir de [BRV2001], 19 fórmulas na linguagem modal. A partir da análise dos resultados das fórmulas coletadas, em busca de melhorar a
eficiência do provador, foram apresentadas refatorações no código do provador original. Como objeto de estudo final, foram analisados
outros provadores como FacT++ e BDDTab a fim de comparar a correção dos resultados obtidos com aqueles fornecidos pela
implementação modificada.
Resultados: Foram utilizadas 19 fórmulas para teste do provador descrito em [Silva2013], entre as quais nove são satisfatíveis para o
sistema modal básico e o restante, insatisfatíveis. No início foram encontrados cinco resultados incorretos para o sistema K5, um para K4B,
cinco para K45, três para KD5. O provador original não terminava a execução das provas para seis fórmulas em KD5 e nove em KD45. Ao
refatorar o código, retirando a ferramenta de backtracking, foi possível achar os resultados em KD5 e KD45, porém três deles estavam
incorretos em KD5 e cinco em KD45. Após nova refatoração do código, as incorreções de K5, K45 e KD5 foram corrigidas. Contudo, os
resultados incorretos de K4B ainda permanecem e há ainda um resultado incorreto para fórmula em KD45. Podemos observar uma grande
melhora para os sistemas euclidianos (K5, K45, KD5 e KD45). Graças a este trabalho, o provador obteve resultados que antes não eram
encotnrados. A resolução dos problemas pendentes é objeto de trabalho futuro.
Conclusão: Com a realização deste projeto foi possível apresentar soluções de correção e melhora de eficiência para o programa que
implementa o provador descrito em [Silva2013] para sistemas euclidianos, além de evitar os problemas de terminação que antes ocorriam.
Foram utilizadas 19 fórmulas para teste do provador e foi possível corrigir 27 incorreções encontradas nos sistemas K5, K45, KD5 e KD45,
onde 15 destas incorreções levavam à não terminação. Os resultados obtidos para o sistema normal básico, K, foram comparados com
aqueles gerados pelo BDDTab e FacT++, confirmando sua correção. Devido à complexidade de testes dos provadores de teoremas,
infelizmente ainda não foram corrigidos todos os problemas da implementação original. Logo, será necessário dar continuidade ao projeto,
a fim de alcançar resultados satisfatórios na execução de conjuntos de testes que contenham teoremas randômicos de grandes extensões
e melhorar ainda mais a eficiência.
Palavras-Chave: Lógicas Modais, Resolução, Prova Automática de Teoremas. BIBLIOGRAFIA: [BRV2001] P. Blackburn and M. de Rijke and
Y. Venema. Modal Logic. Cambridge University Press, 2001. [ND2007] C. Nalon and C. Dixon. Clausal resolution for normal modal logics.
Jour
Colaboradores: Este projeto foi executado tão somemnte pela aluna voluntária e sua orientadora.
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Anatomia da folha de Piper crassinervium C.DC. e P. xylosteoides (Kunth) Steud. (Piperaceae)
Debora Alves da Silva de Sousa
Unidade Acadêmica: Departamento de Botânica
Instituição: UnB
Orientador (a): SUELI MARIA GOMES
Introdução: Espécies de Piperaceae possuem importância sob diversos aspectos, notadamente como plantas medicinais. Muitos estudos
são feitos a respeito dos óleos essenciais que o gênero Piper possui. O Brasil tem cerca de 460 espécies de Piperaceae. Esta família pode
ser encontrada em uma grande extensão territorial, desde o México até a Argentina, sendo algumas espécies endêmicas do Brasil. A
morfologia da folha tem sido muito utilizada para estudos sobre espécies do gênero Piper. Ainda há muito que se descobrir a respeito da
anatomia e utilidade dessas plantas. O objetivo desse trabalho foi fazer a caracterização anatômica de Piper crassinervium C.DC. e P.
xylosteoides (Kunth) Steud., a fim de distinguir estas duas plantas. A primeira espécie é conhecida como jaborandi ou pariparoba, a
segunda é o aperta-ruão, ambas com uso medicinal.
Metodologia: As coletas foram realizadas em 2014, o material foi fixado em FAA (formalina, ácido acético e álcool etílico) e em seguida
conservado em etanol 70%. Para a confecção das lâminas histológicas, primeiramente foi executada inclusão em parafina, mas o material
não respondeu como o esperado. Seguiu-se para corte em micrótomo de mesa do tipo Ranvier. Foram realizados cortes transversais da
nervura central, nervura secundária, bordo, pecíolo e do caule. Os cortes foram corados com azul de alcian e safranina aquosos na
proporção 1:1. Os cortes paradérmicos da lâmina foliar foram obtidos por meio de dissociação ácida em solução de Frankin. Os cortes
foram passados na bateria de acetato de butila e posteriormente as lâminas foram lutadas com verniz vitral incolor, constituindo lâminas
permanentes. Os registros dos resultados foram feitos em fotomicroscópio com sistema de captura de imagens acoplado ao computador.
Resultados: Piper crassinervium e P. xylosteoides apresentam várias características anatômicas em comum, como lâminas foliares
hipoestomáticas, com epiderme com tricomas glandulares capitados e sésseis, com células-guarda estomáticas reniformes com cristas e
pecíolos com atactostelo. Os estômatos são ciclocíticos, com 4-5 células subsidiárias. A hipoderme é uniestratificada, bem conspícua e
espessa nas duas faces foliares. O mesofilo é dorsiventral, com ca. três camadas de parênquima lacunoso, cavidades secretoras esparsas,
revestidas por tecido epitelial. Ao menos três características anatômicas foliares distinguem as espécies entre si. As células hipodérmicas
na face adaxial são ca. 1,5-3 vezes mais altas que as da epiderme em P. crassinervium e 4-5 vezes em P. xylosteoides. As células do
parênquima paliçádico são ca. 4-5 vezes mais altas que largas em P. crassinervium e 1,5-2,5 vezes em P. xylosteoides. A nervura mediana é
côncavo-convexa em P. crassinervium e biconvexa em P. xylosteoides.
Conclusão: Plantas da família Piperaceae são descritas como tendo estômatos do tipo tetracítico, mas a análise anatômica de Piper
crassinervium e P. xylosteoides evidenciou que estas espécies possuem o tipo ciclocítico, com variação no número de células subsidiárias.
Esta divergência pode ser atribuída ao equívoco na interpretação dos tipos estomáticos. As cristas constatadas nos estômatos exercem
função importante, principalmente para plantas que estão em ambientes onde a umidade fica muito baixa, fazendo com que a planta abra
seus estômatos e perca água para o meio externo. A presença destas cristas cria um microclima próximo à superfície foliar, diminuindo a
difusão do vapor de água para o meio externo. Outras espécies de Piper também apresentaram cavidades secretoras que armazenam
óleos essenciais. O número de camadas de parênquima paliçádico está diretamente relacionado à intensidade luminosa que atinge as
folhas e o seu formato está ligado à eficiência na distribuição da luz no mesofilo. Na
Palavras-Chave: caráteres anatômicos, estrutura foliar, estômatos ciclocíticos, Piperaceae, taxonomia
Colaboradores: Professora Dra. Micheline Carvalho Silva

419

Vol. 1

Análise da resposta de feijoeiro comum, Phaseolus vulgaris, em interação com espécies de Trichoderma
e Sclerotinia sclerotiorum.
Debora Costa da Cunha
Unidade Acadêmica: Departamento de Biologia Celular
Instituição: UnB
Orientador (a): ELIANE FERREIRA NORONHA
Introdução: O Brasil é o segundo maior produtor mundial de feijão (Phaseolus vulgaris, feijoeiro comum), mas a sua produção ainda está
abaixo das projeções devido a problemas fitossanitários. O fungo Sclerotinia sclerotiorum é o agente causal da doença conhecida como
mofo-branco, sendo o principal responsável por perdas em lavouras de feijão, batata e soja na Região Centro-Oeste. O controle de
doenças causadas por fungos é um dos maiores desafios para a agricultura brasileira (Lobo Jr., 2009) e a principal estratégia de controle
destas ainda é a aplicação de fungicidas químicos. No entanto, em função dos problemas ambientais e de saúde associados à sua aplicação,
estratégias alternativas com menor impacto ambiental como o desenvolvimento de cultivares resistentes têm ganhado espaço.
Metodologia: Cultivo e manutenção dos microrganismos Quatro isolados de espécies de Trichoderma e S. sclerotiorum obtidos de solos do
Cerrado serão utilizados como modelo neste trabalho. Estes fungos serão cultivados e mantidos em meio de cultura sólido batatadextrose-ágar (BDA) por sete dias à temperatura ambiente. Uma suspensão de esporos será feita utilizando-se glicerol 50%, esta solução
será mantida no -80ºC e repicada quinzenalmente. Para os experimentos de co-cultivo (fungos e planta hospedeira) cinco discos das
culturas de Trichoderma serão inoculados em 50g de arroz parboilizado umedecido em frascos cônicos de 250 mL, anteriormente
autoclavados a 120°C por 20 minutos. Estes serão mantidos em câmara de germinação do tipo BOD com fotoperíodo de 12 horas durante
sete dias a 25°C e posteriormente utilizados para obtenção dos esporos para os experimentos de co-cultivo.
Resultados: O isolado 303/02 não promoveu o crescimento do feijoeiro durante o tempo analisado e com 72 horas de interação observouse uma leve diminuição do crescimento da planta hospedeira. As plantas de feijoeiro cultivadas na presença do isolado 303/02 de T.
harzianum também apresentaram aumento na concentração dos transcritos dos genes codificadores das enzimas de defesa Chit e GLU e
PAL nos três tempos de cultivos analizados, porém houve um perfil distinto no aumento da expressão relativa das interações com os outros
dois isolados. A expressão dos genes Chit 1, GLU e PAL foi aumentanda ao longo do tempo de interação, com 72h de interação esses genes
foram respectivamente 142,7, 43,8 e 45, 05 vezes mais expressos com relação à planta controle. Enquanto que praticamente não houve
aumento na expressão relativa do gene PER e LOX.
Conclusão: O isolado 303/02 foi capaz de aumentar a expressão dos genes de defesa Chit, GLU e PAL, mostrando ser um indutor tardio de
resposta de defesa. O aumento na expressão desses mesmos genes de defesa foi maior com 72 horas de interação. Para o gene PER foi
observado um maior aumento na sua expressão com 48 h de interação, não há uma explicação plausível do motivo desse aumento com
apenas 48 h. Observou-se ainda um aumento mais tardio na expressão do gene LOX, sua expressão foi aumentada com 72 h de interação
do isolado com o feijoeiro, resultados semelhantes foram encontrados por Contrelas-Cortejo et al. (2011) e Salas-Marina et al. (2011),
cujos trabalhos mostraram que a aplicação de alguns espécies de T. virens e T. atroviride leva à expressão de genes como a LOX-1
lipoxigenase-1 e peroxidase, característica da resistência ISR.
Palavras-Chave: Trichoderma spp., P. vulgaris, S. sclerotiorum, Indução de defesa, co-cultivo.
Colaboradores: Financiamento: CNPq-CAPES Colaboradores: Cirano José Ulhoa e André Melro Murad.
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O uso de materiais em sala de aula
Debora Cristina Rodrigues
Unidade Acadêmica: Departamento de Teoria e Fundamentos
Instituição: UnB
Orientador (a): LEILA CHALUB MARTINS
Introdução: Nos dias de hoje, o domínio da língua escrita tem sido preocupação de diversos estudiosos, entre eles: Soares (2003a, 2003b),
Ferreiro e Teberosky (2004), Munhoz, Maciel (2008), Queiroz, Maciel (2014) e Morais (2006). Esses autores ressaltam que o processo de
alfabetização vai além de ensinar ler, escrever e decodificar o código. Isto é, o sujeito tem de ler, escrever, compreender, interpretar o
texto, bem como produzir novos conhecimentos. O presente relatório tem como objetivo descrever as contribuições de diferentes
materiais pedagógicos/gêneros textuais utilizados no processo de alfabetização de 20 alunos (2º ano do ensino fundamental) que
apresentavam níveis de escrita pré-silábico e silábico do Centro de Atendimento Integral da Comunidade (CAIC) Bernardo Sayão em
Ceilandia-DF com encontros semanais de uma pesquisa interventiva realizada por um grupo de pesquisadores da Universidade de Brasília.
Metodologia: A metodologia utilizada foi qualitativa, com abordagem interventiva. Os alunos foram selecionados pelos professores
regentes por meio do teste da psicogênese. Esse teste busca identificar o nível de escrita de cada aluno, utilizando a seguinte dinâmica:
leitura de um texto literário. Após a leitura, a toda escrevesse quatro palavras, sendo uma monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba e
uma frase com tema relacionado ao texto. Com o grupo definido, as intervenções aconteciam semanalmente durante 1h30 em média, no
turno da aula com a professora orientadora, a bolsista do Pibic e duas estudantes da Universidade. Os materiais utilizados nessas
intervenções foram: atividades pedagógicas individuais e grupos, vídeos, textos literários, jogos, músicas, revistas, jornais e recursos
tecnológicos. O Centro foi bem receptivo ao ingresso do grupo na escola para ajuda-los em relação à aprendizagem dos alunos que se
encontravam com dificuldades.
Resultados: Os resultados indicaram que: a) no início dos encontros, geralmente, os alunos ficavam agitados. À medida que eles iam
começando realizar as atividades pedagógicas se envolviam e passavam a participar com interesse, b) os professores regentes perceberam
o avanço gradual de todos os alunos com a colaboração do grupo de pesquisa ao final de um ano de trabalho. Uma de nossas hipóteses
como pesquisadores é que os alunos avançaram também porque nesse tipo de intervenção o foco das atividades a atenção aos alunos são
mais direcionadas às necessidades deles, c) observamos que aos poucos, os alunos foram encorajados a fazer suas atividades, pois no início
dos encontros, eles sempre pediam ajuda. Depois, alguns deles já faziam as atividades mais autonômos, d) por estarem em um grupo
menor, os alunos se sentiam mais a vontade para pedir ajuda, expressar o que não sabia ou aquilo que estava compreendendo e buscava
ajuda.
Conclusão: Conclui-se que trabalhar com materiais/recursos textuais interessantes com alunos do 2º ano do ensino fundamental
especialmente aqueles que apresentam dificuldades de aprendizagem podem contribuir de forma significativa. Além disso, o trabalho com
o gênero literário é possível desenvolver a leitura, a escrita e a imaginação, cujos elementos essenciais vão impactar na aprendizagem dos
alunos. Foi importante trabalhar, também, com materiais simples nas intervenções que pouco a pouco iam interferindo na aprendizagem
dos alunos, especialmente, o texto literário, pois foi possível desenvolver atividades que estimulassem a escrita dos alunos, a partir do uso
de palavras e ilustrações do cotidiano deles, como animais, objetos, peças do vestuário, escolares, entre outros. Trabalhamos, também, a
coordenação motora com vários materiais: chocalho, Tangram, violão, pois ajudavam os alunos saberem diferenciar os diversos sentidos e
lateralidade (esquerda/direita, aberto ou fechado) elementos que
Palavras-Chave: Alfabetização – Material Pedagógico – Prática Pedagógica
Colaboradores: Leila Chalub, Norma Lucia Queiroz , Débora Cristina Rodrigues (bolsista), Sofia Fiore (bolsista da UnB), Márcia Geordania
Oliveira (bolsista da UnB)
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A crise da República Dominicana (1965): o posicionamento brasileiro
Debora de Alcantara e Silva
Unidade Acadêmica: Departamento de História
Instituição: UnB
Orientador (a): CARLOS EDUARDO VIDIGAL
Introdução: O projeto O Sistema Interamericano: a construção da hegemonia norte-americana e o Brasil tem por objetivo levantar dados e
produzir estudos específicos sobre o Sistema Interamericano no Brasil, a presença e influência norte-americana na região a partir da guerra
fria, e o surgimento de instituições sul e latino-americanas nas últimas décadas que servem de contraponto à influência norte-americana. A
partir disto, o estudo específico sobre a crise na República Dominicana em 1965 visa compreender a política estadunidense para com a
América Latina após a guerra fria, com ênfase no que tange a República Dominicana e o posicionamento do governo/diplomacia brasileira
na solução encabeçada pelos Estados Unidos à crise na ilha caribenha.
Metodologia: A pesquisa envolveu a análise de fontes primárias (a revista Política Externa Independente, principalmente) e a leitura de
fontes secundárias. Ao longo do processo foram, ainda, realizadas reuniões entre pesquisador e coordenador para a troca de informações
a respeito do trabalho realizado e para o ajuste das “perguntas” usadas na leitura da fonte selecionada.
Resultados: A leitura da revista Política Externa Independente e de historiografia sobre o período permitiu a compreensão da influência da
política externa dos Estados Unidos nos governos da América Latina a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, e a elaboração de um
estudo sobre a crise política na República Dominicana em 1965, mais especificamente sobre a recepção e crítica no Brasil da intervenção
estadunidense na ilha e do posicionamento do governo brasileiro.
Conclusão: A partir do fim da Segunda Guerra Mundial os Estados Unidos e a União Soviética se constituem em duas grandes potências
mundiais que buscam fortalecer e ampliar suas zonas de influência. Nesse sentido, a América Latina passa a receber forte atenção do
governo estadunidense. Utilizando como motivação sua política anticomunista (também assumida pelo Brasil), o governo de Washington
impulsiona uma intervenção na República Dominicana que estava sofrendo uma crise política. A análise da revista Política Externa
Independente, bem como a leitura de fontes secundárias, permitiu a contextualização da ação empenhada pelos Estados Unidos e da
posição da Organização dos Estados Americanos, e, sobretudo, da crítica à posição assumida pelo governo de Castelo Branco no Brasil e
sua política externa.
Palavras-Chave: Sistema Interamericano, OEA, Política Externa, Estados Unidos, América Latina, República Dominicana, Brasil, Guerra Fria.
Colaboradores: Não se aplica.
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Propriedades elétricas de filmes de amido com óxido de grafeno.
Débora Françoso Brandão
Unidade Acadêmica: Instituto de Química
Instituição: UnB
Orientador (a): MARIA JOSE ARAUJO SALES
Introdução: Nanopartículas de prata (AgNPs) possuem uma potencial aplicação em microeletrônica, dispositivos ópticos e magnéticos,
devido às suas propriedades físico-químicas únicas. Suas atividades biológicas, ópticas e elétricas variam de acordo com o tamanho e a
forma das partículas. A síntese de AgNPs ocorre por meio da redução de um sal de prata. Um importante fator a ser considerado nessa
síntese é sua estabilização. O amido tem sido usado como agente estabilizador por evitar a aglomeração e a precipitação das
nanopartículas. Além disso, este biopolímero pode ser associado ao óxido de grafeno (GO) para a produção de filmes nanoestruturados
pela técnica de automontagem ou LBL (do inglês layer-by-layer). Neste trabalho as propriedades eletroquímicas de filmes LBL de amido
termoplástico (TPS) com AgNPs e GO serão analisadas por voltametria cíclica.
Metodologia: Para a produção de filmes LBL, uma solução aquosa de amido de batata foi termoplastificada com glicerol (TPSB). Em
seguida, foram acrescentados 10% (m/m) de AgNO3. Depois a solução foi irradiada na luz UV por 5 min. Lâminas de vidro revestidas de ITO
(óxido de índio e estanho) foram usadas como substrato para a deposição dos filmes. Foram feitos quatro filmes, dois de TPSB e GO
(TPSB/GO) e dois de TPSB com AgNPs e GO (TPSB-Ag/GO), constituídos de duas pré-bicamadas de poli(dialildimetil amônio) (PDAC) e GO e
dez bicamadas de TPSB (ou TPSB-Ag) e GO. Um filme de TPSB/GO e um de TPSB-Ag/GO foram submetidos à radiação UV por 2 h. As
análises de voltametria cíclica dos quatro filmes foram realizadas no potenciostato/galvanostato Autolab PGSTAT 204 com a velocidade de
varredura de 60 mV s-1, na faixa de potencial -0,25 a 0,75 V, com o eletrodo de referência Ag/AgCl e o contra eletrodo de platina em
solução de KCl 1M na presença do par redox Fe(CN)6 3-/4-.
Resultados: O potencial de pico anódico (Epa), o potencial de pico catódico (Epc), a corrente de pico anódica (ipa), a corrente de pico
catódica (ipc) e ?Ep (Epa-Epc), obtidos para TPSB/GO, foram, respectivamente, 0,07156 V, -0,13351 V, 4,6.10-5 A, -5,58.10-5 A e 0,20507 V,
enquanto que para o TPSB-Ag/GO foram 0,05692 V, -0,11398 V, 2,789.10-5 A, -3,3691.10-5 A e 0,1709 V. Os voltamogramas dos filmes de
TPSB/GO e de TPSB-Ag/GO irradiados denominados de TPSB/GO-R e TPSB-Ag/GO-R, respectivamente, resultaram nos seguintes valores de
Epa, Epc, ipa, ipc e ?Ep para TPSB/GO-R 0,1008 V, -0,1677 V, 6,75.10-5 A, -7,45.10-5 A, 0,2685 V e para TPSB-Ag/GO-R 0,1081 V, -0,099 V,
8,49.10-5 A, -9,55.10-5 A, 0,2071 V.
Conclusão: As diferenças observadas nos voltamogramas do TPSB/GO e TPSB-Ag/GO podem ser atribuídas às AgNPs. O filme contendo
AgNPs apresenta um menor potencial de oxidação (Epa), indicando um efeito eletrocatalítico, pois quanto mais próximo de zero a Epa,
menor é a energia necessária para promover a oxidação. A presença de AgNPs no filme também influencia o ?Ep, um indicador de
reversibilidade da reação eletrolítica. No filme de TPSB-Ag/GO o valor de ?Ep é reduzido aproximando-se de 0,059 V, valor que indica a
reversibilidade da reação. O amido e o GO não são bons condutores, ao contrário do RGO. A redução do GO foi obtida pela irradiação de
luz UV nos filmes. Como no TPSB/GO-R e no TPSB-Ag/GO-R o RGO está em maior quantidade e é muito condutivo, seu sinal prevalece
sobre o das AgNPs, impedindo uma melhor avaliação da influência das AgNPs no Epa. Esta análise qualitativa confirma a presença de
AgNPs nos filmes e sugere que esses materiais apresentam potencial para atuarem como sensores.
Palavras-Chave: LBL, nanopartículas de prata, amido, óxido de grafeno.
Colaboradores: Michele Avila dos Santos, Leonardo Giordano Paterno, Priscila Rios Teixeira
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Extração, purificação, quantificação e análise de lipopeptídeos antimicrobianos de Paenibacillus sp.
Débora Luíza Albano Fulgêncio
Unidade Acadêmica: Microbiologia
Instituição: UCB
Orientador (a): Cristine Chaves Barreto
Introdução: Com a descoberta acidental da penicilina por Alexander Fleming, deu-se início à exploração dos micro-organismos como fonte
de compostos biologicamente ativos, com uma grande ênfase, ainda vigente, na descoberta de novas substâncias com atividade
antimicrobiana. Umas dessas substâncias são peptídeos produzidos por bactérias, particularmente, são antimicrobianos e vêm se
mostrando mais potentes do que os produzidos por eucariotos, uma vez que são ativos em pequenas concentrações. Nessa classe
encontram-se os lipopeptídeos antimicrobianos, que são capazes de modificar a superfície bacteriana alterando sua hidrofobicidade e
também, sua permeabilidade, reduzindo, assim, a contaminação microbiana, a formação de biofilmes; podendo causar a morte bacteriana.
Por isso este projeto visa purificar os lipopeptídeos antimicrobianos produzidos por Paenibacillus sp. , a fim de obter quantidade suficiente
para utilizá-los no estudo contra bactérias patógenas e/ou multirresistentes.
Metodologia: A bactéria utilizada no projeto foi a Paenibacillus sp. cepa AC13, que produz lipopeptídeos cíclicos com atividade
antimicrobiana. O sobrenadante da cultura foi obtido em meio de cultura “Caldo Nutriente” a 37°C por 40 hrs, por centrifugação seguida
de filtração. A seguir foi realizada uma extração orgânica com butanol na proporção de 1:1. Os compostos foram purificados por
cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC), em um cromatógrafo analítico da marca Shimadzu, em coluna de fase reversa
(JupterProteo). A análise dos lipopeptíeos foi realizada por espectrometria de massa, em um aparelho MALDI-TOF MS da marca Bruker
Daltonics. A quantificação foi realizada pelo método de Murphy, buscando a concentração e medidas de absorbância nos comprimentos de
onda de: 205, 215 e 225 nm.
Resultados: Os lipopeptídeos antimicrobianos utilizados no projeto, são produzidos por Paenibacillus sp AC13. No entanto, esse organismo
produz vários compostos, e para purificar esses lipopeptídeos deve-se utilizar o sobrenadante da cultura. A extração orgânica separou os
lipopeptídeos que contém uma região hidrofóbica (ácido graxo). A coluna de fase reversa permitiu a separação dos compostos por
afinidade, sendo possível observar vários lipopeptídeos com massas moleculares distintas. A identificação dos compostos de interesse foi
realizada com sucesso por MALDI-TOF, indicando quais frações contém as massas procuradas: 1101, 1087 e 1073 ms/z. Massas
correspondentes aos lipopeptídeos antimicrobianos da família das pelgipeptinas. As quantidades obtidas foram suficientes para a
continuidade ao projeto. Esses antimicrobianos serão testados quanto à sua capacidade de inibir o crescimento de bactérias patógenas e
multirresistentes.
Conclusão: Devido à dificuldade para a síntese desses lipopeptídeos, a metodologia apresentada é uma solução para obtenção desses
compostos permitindo sua avaliação e utilização futura para o controle de infecções bacterianas. Embora os estudos sobre esses
lipopeptídeos antimicrobianos tenham revelado a aplicação no campo veterinário, ainda não foi avaliado um potencial para a saúde
humana, em especial sua aplicação para o controle de bactérias multiresistentes, como a Klebisiella pneumoniae (KPC).
Palavras-Chave: Antimicrobianos ; lipopeptídeos; Paenibacillus; Extração; Purificação; Análise
Colaboradores: Universidade Católica de Brasília.
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MTV BRASIL: UMA ANÁLISE SOBRE A PÓS-MODERNIDADE NO AUDIOVISUAL BRASILEIRO
Débora Milhomem Sabino de Freitas
Unidade Acadêmica: Departamento de Audiovisuais e Publicidade
Instituição: UnB
Orientador (a): GUSTAVO DE CASTRO DA SILVA
Introdução: O título da pesquisa foi lterada em função da mudança do pesquisador. Pesquisa sobre a experiência da angústia no filme Luz
de Inverno (1963), escrito e dirigido pelo cineasta sueco Ingmar Bergman (1918-2007). Pretende identificar os motivos por trás das crises
existenciais dos personagens Tomas Ericsson, Jonas Persson e Märta Lundberg e interpretar como eles lidaram com a experiência da
angústia. Os objetivos são compreender o que motivou o surgimento da angústia dos personagens, como ela se manifestou e o que esteve
vinculado ao despertar dela. A metodologia foi analisar cena por cena do filme e ler obras filosóficas e literárias relacionadas à angústia e
sobre a filmografia de Bergman, sobre a abordagem filosófica dos filmes dele e sobre a vida pessoal dele. O filme foi estudado de forma
minuciosa, foi realizado um diálogo com a leitura de filósofos sobre o assunto e foram expostos aspectos da vida de Ingmar Bergman e as
principais características do legado cinematográfico dele. C
Metodologia: Análise fílmica. A metodologia foi analisar cena por cena do filme e ler obras filosóficas e literárias relacionadas à angústia e
sobre a filmografia de Bergman, sobre a abordagem filosófica dos filmes dele e sobre a vida pessoal dele.
Resultados: Produção de Monografia final do aluno. TCC.
Conclusão: identificamos os motivos por trás das crises existenciais dos personagens Tomas Ericsson, Jonas Persson e Märta Lundberg e
interpretar como eles lidaram com a experiência da angústia.
Palavras-Chave: Angústia, Experiência, Existência
Colaboradores: Departamento de Audiovisual de Publicidade, Programa de Pós-graduação em Comunicação.
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Estimativa de variáveis dendrométricas em povoamento de Eucaliptos a partir de imagens obtidas por
sensores remotos.
Deborah Antonia Rodrigues Barbosa
Unidade Acadêmica: Departamento de Engenharia Florestal
Instituição: UnB
Orientador (a): ERALDO APARECIDO TRONDOLI MATRICARDI
Introdução: Variáveis de povoamentos florestais são comumente estimadas ou mensuradas a partir de laboriosos levantamentos de
campo. Inventários florestais, por exemplo, possibilitam a estimativa de uma série de variáveis como a altura, a área basal, o volume, a
biomassa vegetal, etc. A precisão nos valores das variáveis esta diretamente ligada com o método de amostragem e equações alométricas
utilizadas no inventario. Portanto, a estimativa indireta de variáveis dendrométricas utilizando técnicas de geoprocessamento e dados de
sensores remotos são importantes para reduzir o tempo e o custo das atividades de manejo e planejamento de empreendimentos
florestais. Os índices de vegetação derivados de dados de sensores remotos são considerados ferramentas muito úteis para o estudo da
vegetação. Tais índices possibilitam estimar a cobertura vegetal, a atividade fotossintética, o desenvolvimento do povoamento e a
biomassa vegetal. Assim, o presente estudo estimou a relação entre dados do satélite Rapid
Metodologia: A área de estudo envolve um povoamento de Eucalyptus urophylla S. T. Blake de 116 hectares, plantado no espaçamento de
2,8 x 1,8 m, localizada no município de Rio Verde, Goiás. O plantio pertence à Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais do
Sudoeste Goiano – COMIGO. O inventário florestal foi realizado em 2013 quando o povoamento completou 6,5 anos de idade. Para a
realização do inventario florestal foi dividido parcelas de 20 m x 20 m. Nas parcelas foram mensurados os diâmetros a altura do peito (DAP)
de todas as árvores com uma suta. A altura total (HT) foi estimada a partir da cubagem rigorosa de algumas espécies do povoamento,
escolhidas em diferentes classes diamétricas, abatidas com motosserra e mensuradas ao nível do solo. As variáveis dendrométricas
mensuradas para cada parcela do inventário florestal foram então comparadas estatisticamente (correlação de Spearman) com os índices
derivados da imagem RapidEye de 2013. Desta imagem foram derivados o Normalized Differen
Resultados: Os resultados da matriz de correlação de Spearman indicam que o NDVI tem a maior correlação (0,71) com o número total de
árvores por parcela do inventário florestal, seguido imediatamente pelo NDRE e MSAVI com 0,67 e 0,68, respectivamente. O NDRE
apresentou 0,66 e 0,65 de correlação com o volume (m3) e área basal (m2) por parcela, respectivamente. Os valores de correlação do NDVI
e MSAVI com volume por parcela foram ligeiramente inferiores (0,63 e 0,58, respectivamente) que o NDRE. Por fim, o CCCI apresentou os
melhores resultados de correlação com a altura total (m) e do DAP (cm2). Todos estes resultados de correlação foram significativos a 99%
de probabilidade.
Conclusão: As correlações significativas observadas entre variáveis dendrométricas e o NDVI, NDRE, CCCI e MSAVI revelam o grande
potencial da aplicação dos produtos do satélite RapidEye para o manejo de povoamentos florestais. Destacam-se aqui a possibilidade de
estimar biomassa vegetal, dentre outras variáveis, com bastante facilidade e precisão, podendo ser de grande valia para o manejo e a
administração florestal. Vale dizer que a aplicação futura de modelos estatísticos mais sofisticados, como o uso de rede neurais, poderão
adequar melhor as estimativas indiretas de variáveis de inventário florestal a partir de produtos derivados das imagens RapidEye.
Palavras-Chave: Sensoriamento remoto, índices de vegetação, Biomassa, geoprocessamento, RapidEye.
Colaboradores: Co-orientação Fabrício Assis Leal (MSc) e agradecimentos à Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais do Sudoeste
Goiano – COMIGO.
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Determinação da curva de secagem da Cagaitá
Deborah Araujo do Nascimento
Unidade Acadêmica: Faculdade de Tecnologia
Instituição: UnB
Orientador (a): ANDREA CRISTINA DOS SANTOS
Introdução: O que se pretende com a pesquisa é demonstrar a possibilidade de comercializar as formas secas dos frutos, mesmo em
períodos de entressafra ou para o comércio entre regiões não produtoras. Por uma questão de sacionalidade dos frutos do cerrado e o
tempo desta pesquisa, o fruto selecionado para esta pesquisa foi a Cagaita. O cerrado possui uma vasta flora, com exemplares que
produzem frutos de alto poder nutricional. Esse é o caso da cagaitera (Eugenia dysenterica) e do araticunzeiro (Annoma crassiflora Mart).
Seus frutos possuem concentrações elevadas de vitaminas e nutrientes, muito maiores ate do que frutos tradicionais, como banana e
goiaba. Existem diversas razões para o baixo valor comercial desses frutos: baixo número de pesquisas acadêmicas, pouca ou nenhuma
produção em regiões fora do cerrado ou as sementes totalmente desconhecidas. A alta perecibilidade também é uma causa da pouca
disseminação por entre as regiões não produtoras. Contudo, a desidratação mostra-se como a
Metodologia: Os frutos de cagaita foram obtidos do assentamento Monjolo, nas proximidades de Planaltina – DF. No período de agosto a
setembro utilizou-se a cagaita, por se tratar da produção local do fruto. Inicialmente, separaram-se os frutos maduros morfologicamente e
prontos para serem consumidos in natura, dos batidos, verdes e rejeitados. O procedimento de secagem da cagaita foi consistiu, de inicio,
cortar em rodelas de 3 - 4 mm de espessura (sem controle quanto a padronização das medidas) e cortar ao meio as amostras e distribuí-las
igualmente sobre as bandejas do secador elétrico.
Resultados: Antes da secagem, os frutos foram submetidos a uma solução de hipoclorito de sódio 3-6% por 10 min e lavados com água.
Também colocaram as fatias em solução de amido gelatinizado durante 2 min. Além disso, em algumas amostras foi colocado limão para
testar possível diferença de sabor. A temperatura média foi de 65 oC e tempo de 4,5 h. • Cagaita Madura: Massa Inicial: 630g Massa final
220g. • Cagaita verde: Bandejas 2-8 2. com limão: Massa inicial: 530g Massa final: 56g 3. com limão: Massa inicia:l 470g Massa final: 50g
4. sem limão: Massa inicial: 420g Massa final: 48g 5. sem limão: Massa inicial: 430g Massa final: 50g 6. sem limão: Massa inicial: 400g
Massa final: 42g 7. sem limão: Massa inicial: 430g Massa final: 38g 8. sem limão: Massa inicial: 470g Massa final: 44g
Conclusão: O processo de desidratação da cagaita permitiu observar a manutenção de características como sabor e qualidade do fruto por
mais tempo, sendo possível ter o objetivo de comercializar tais produtos.
Palavras-Chave: Frutos do cerrado, Cagaita, secagem, desidratação
Colaboradores: Profa. Andressa Regina Vasques Mendonça (UnB/IQ)e Profa. Janaína Diniz (UnB/Planaltina)
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DOSAGEM DE ANTI-HBSAG EM ESTUDANTES DE MEDICINA DO UNICEUB
Deborah Branco Ferreira Perilo/ Karoline Laurentino Lopes Pinto / Rafaela Salviolo Soares
Unidade Acadêmica: Medicina/Saúde
Instituição: UniCEUB
Orientador (a): Henry Maia Peixoto
Introdução: Os estudantes de medicina encontram-se em contato direto com o paciente desde o primeiro semestre do curso. O uso de
equipamentos de proteção individual como luvas, óculos de proteção e máscaras são extremamente importantes para evitar a
contaminação do profissional de saúde por doenças transmitidas por fluidos corporais e por materiais perfurocortantes contaminados,
como a Hepatite B. Além disso, a vacinação contra este tipo de doença infecciosa é necessária para evitar o adoecimento do profissional.
Nesse escopo, o presente estudo investigou a presença ou ausência do anticorpo Anti-HBsAg nos estudantes de medicina do UniCEUB.
Metodologia: O trabalho foi elaborado por meio de pesquisa do marcador sorológico Anti-HBsAg no sangue de 38 alunos de medicina do
UniCEUB, amostrados probabilisticamente, pelo exame Imuno ELISA Anti-HBsAg quantitativo do laboratório WAMA diagnósticos. Além
disto, um questionário, com 8 questões, foi aplicado com perguntas relativas à vacinação para Hepatite B. Os alunos responderam
questões relacionadas à doença, se conheciam a forma de transmissão da doença, se havia sido vacinado, quantas doses, prazo entre as
doses e se realizou exames para confirmar a soroconversão.
Resultados: Dos 38 alunos, 30 (79%) soroconverteram. Em 8 (21%), os resultados foram inconclusivos em relação as amostras sanguíneas.
No questionário, foi observado o predomínio de estudantes do sexo feminino, totalizando 21 (55,2%). A maioria dos alunos, 97,3%,
afirmou ter algum conhecimento a respeito da Hepatite B e 1 (2,6%) aluno desconhece a forma de transmissão da doença. Três (7,8%)
alunos afirmaram não serem vacinados e 29 (76,3%) foram vacinados devidamente, o restante (15,7%) não soube informar. Vinte e três
alunos (60,5%) afirmaram ter tomado as 3 doses, 3 (7,8%) tomaram 2 doses, 2 (5,2%) tomaram 1 dose e 10 (26,3% ) não souberam
informar. Vinte e quatro pessoas (63%) afirmaram terem sido vacinadas no prazo correto, 5 (13%) pessoas afirmaram não terem sido
vacinados no prazo adequado e 9 (23,6%) não souberam afirmar quanto a periodicidade. Seis (15,7%) conheciam o status imunológico, dos
quais 4 (10,5%) afirmaram que soroconverteram e 2 (5,2%) alegaram não serem soroconvertidos.
Conclusão: A hepatite B é uma doença viral, infecciosa e contagiosa de alta prevalência no Brasil. As principais vias de contagio são por
contato de fluidos contaminados com mucosas de pessoas sãs ou por materiais perfurocortantes. É uma doença com grande risco de ser
adquirida pelos profissionais de saúde, porém de fácil prevenção, por isso é importante o estudo da soroconversão, visando maior
segurança para os profissionais. Os resultados do estudo demonstram que os alunos de medicina, em sua maioria, estão bem informados
quanto à Hepatite B, porém deve-se elaborar um projeto que vise abordar, de modo mais efetivo, sobre o assunto entre os estudantes de
medicina, como também para os demais profissionais da área da saúde. A maioria dos alunos apresentou soroconversão, portanto, um
resultado satisfatório.
Palavras-Chave: Hepatite B; soroconversão; estudantes de medicina e hepatite; marcador sorológico Anti-HBsAg; risco ocupacional.
Colaboradores: 0
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Caracterização biológica e ecológica de espécies lenhosas indicadas para recuperação de APPs úmidas
no Distrito Federal
Déborah da Silva Santos
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade de Planaltina
Instituição: UnB
Orientador (a): MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA
Introdução: A vegetação ripária desempenha papel de elevada importância ambiental por proteger as margens dos rios, evitar o
assoreamento e regularizar a vazão da água. Além de fornecer abrigo e alimentação para a fauna. No entanto, mesmo protegida pela
legislação esta vem sendo alterada ou destruída. O conhecimento biológico e ecológico das espécies vegetais que compõe essa fisionomia
é de extrema importância para a restauração de áreas degradadas. Além disso, esse conhecimento corrobora para a adequação à nova
legislação ambiental brasileira, que apesar da flexibilização do Novo Código, ainda apresenta um amplo passivo ambiental para recuperar
as Áreas de Preservação Permanente (APP) e Áreas de Reserva Legal (ARLs) distribuídas nos diferentes biomas nacionais. O presente
trabalho teve como objetivo caracterizar informações disponíveis sobre 180 espécies arbóreas nativas que podem ser utilizadas na
restauração de ambientes degradados em Áreas de Preservação Permanente úmidas no Distrito Federal.
Metodologia: A seleção das espécies foi realizada a partir da base de dados do Projeto WebAmbiente (MMA/Embrapa), a partir da qual,
gerou-se uma matriz de espécies com seus atributos botânicos (espécie, família), ecológicos (hábito, fitofisionomia, características dos
solos de ocorrência natural, categoria sucessional e tipos de dispersão) e de tecnologia de sementes (época de coleta dos frutos e taxas de
germinação). Além da revisão bibliográfica, os dados de tecnologia de sementes foram avaliados, discutidos e complementados em três
workshops realizados na Embrapa Cerrados em Planaltina, DF. O critério adotado para a escolha das espécies foi a sua presença em
estudos de Mata de Galeria, Mata Ciliar e Veredas. Os intervalos considerados na avaliação das porcentagens de germinação foram: = 80%
(ótima), entre 50 e 79% (boa), entre 10 e 49% (regular) e = 10% (ruim).
Resultados: Foram selecionadas 180 espécies arbóreas distribuídas em 118 gêneros e 47 famílias botânicas. O diagrama de Venn
apresentou sete espécies com ocorrência comum nos três habitats (Mata Ciliar, Mata de Galeria e Vereda), e 53 espécies com ocorrência
exclusiva na Mata de Galeria e Ciliar. Adicionalmente, 13 espécies ocorreram exclusivamente na Mata de Galeria e Vereda. Por outro lado,
a Vereda não apresentou espécies exclusivas. A exigência de uma ótima drenagem foi requerida por 94 espécies, representando mais da
metade (52,22%) do total. Quanto a categoria sucessional, as pioneiras aconteceram em maiores proporções (60,55%). Do total, 103
espécies (57,22%) apresentaram frutos disponíveis na estação seca e 77 espécies (42,78%) na estação chuvosa. Verificou-se que a maioria
das espécies (72,77%) apresentaram porcentagem de germinação > 50%.
Conclusão: Mais da metade das espécies selecionadas no presente estudo necessitam de condição ótima de drenagem, sendo assim, ao
serem utilizadas na restauração de ambientes degradados são recomendadas para áreas mais secas. A maioria das espécies necessitam de
luz para germinar e se estabelecer, sendo importantes nas fases iniciais de restauração. A germinação da maioria das espécies é > 50%, o
que é considerado bom resultado, sendo assim indicadas para a produção de mudas visando à restauração de APP úmidas no DF. Acreditase que aquelas que apresentam germinação regular e ruim seja pela presença de algum tipo de dormência nas suas sementes e a
dificuldade em como superá-la, seja o principal impedimento para a produção de mudas. Disponibilizar conhecimentos sobre
características biológicas e ecológicas de espécies nativas do bioma Cerrado pode ajudar na seleção de espécies para a restauração de
ambientes degradados.
Palavras-Chave: Bioma Cerrado, Áreas Úmidas, Restauração ambiental, Novo Código Florestal.
Colaboradores: José Felipe Ribeiro
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Regulação e Privacidade na Internet: O Caso do Marco Civil Brasileiro
Deborah Fortuna Oliveira de Andrade
Unidade Acadêmica: Jornalismo/Privacidade na Web
Instituição: UniCEUB
Orientador (a): Sérgio Euclides B. L. de Souza
Introdução: A pesquisa Regulação e Privacidade na Internet: O Caso do Marco Civil Brasileiro tem por objetivo principal estudar e verificar
como e se a lei, sancionada em abril de 2014, chamada de Marco Civil da Internet vai garantir a privacidade dos usuários dentro do mundo
virtual.
A discussão e a aprovação do projeto de lei recolocou em pauta uma antiga questão do campo da Comunicação Social: de que modo a
regulação dos meios, processos e/ou ambientes de comunicação pode garantir o direito fundamental à privacidade? Com o advento da
Internet, os termos daquela oposição tradicional foram radicalmente intensificados. De um lado entrou em cena um número incalculável
de indivíduos, reivindicando liberdade de pensamento, expressão e atuação numa escala sem precedentes na história humana. Do outro,
temos agora mais de um bilhão de internautas que estão relativamente vulneráveis, e menos conscientes acerca dos riscos do ambiente
virtual à sua privacidade.

Metodologia: A pesquisa acadêmica examinou as disposições da lei e suas regras sobre a privacidade do usuário; verificou as propostas
que antecederam o projeto relativas à privacidade na web e reconstituiu, através de uma linha temporal, o processo legislativo da
proposta para o Marco Civil Brasileiro, com suas formas e conteúdos, dentro da Câmara dos Deputados. Também mapeou os interesses
envolvidos no projeto e os respectivos movimentos através da ação dos seus representantes dentro do curso da tramitação, além de
observar as mudanças no texto provocadas pelas diferentes opiniões e disputas políticas, focando no tema da privacidade do indivíduo
dentro da web.
Resultados: Foi concluído, depois da análise e do cumprimento da metodologia do relatório que o Marco Civil vai ser capaz de assegurar a
privacidade dentro da internet para os usuários. Isso será possível caso a legislação cumpra suas normas e punições exatamente de acordo
com o que está escrito no Marco e não dando privilégios políticos sobre os temas polêmicos que cercaram as discussões. Mas, também foi
avaliado que o texto do Marco não deixou claro o significado de algumas de suas expressões, como a diferença entre "provedores de
conexão" e "provedores de conteúdo", o que deixou incerto e apenas dedutível sobre quais seriam os deveres de cada um dentro da web.
Conclusão: No relatório final foi concluído que apesar de privacidade na internet e legislação para usuários e provedores da rede web
sejam temas recentes, espera-se que o Marco Civil seja apenas o passo inicial para envolver o mundo virtual dentro das disposições de leis
que cercam a constituição, e no qual se firmarão outros planos e projetos futuros que também irão falar sobre a web.
Palavras-Chave: Marco-civil; direito à privacidade; internet
Colaboradores: 0
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Variabilidade Genética e Diagnose Molecular de Populações de Meloidogyne spp. parasitas da soja na
RIDE – Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno)
Deborah Pereira de Oliveira
Unidade Acadêmica: Departamento de Fitopatologia
Instituição: UnB
Orientador (a): CLEBER FURLANETTO
Introdução: A RIDE é formada por 22 municípios e o Distrito Federal. Nessa região, a soja é a cultura de maior importância econômica,
sendo sua produtividade afetada por diferentes agentes fitopatogênicos, incluindo nematoides fitoparasitas. A cultura da soja é afetada
por mais de 100 espécies de nematoides em todo o mundo, sendo os indutores de galha em raízes (Meloidogyne spp.) os mais danosos
com redução de 30 a 90% da produção. Em levantamento recente realizado em soja na RIDE, 9 populações de M. javanica foram
encontradas em diferentes municípios. As populações encontradas foram coletadas e mantidas em tomateiros para fins de caracterização.
Tendo em vista a caracterização dessas populações, objetivou-se estudar a variabilidade genética das populações de M. javanica
encontradas nessa região. Para esse estudo utilizou-se a técnica RAPD-PCR, muito emprega em estudos de variabilidade genética de
populações de Meloidogyne spp.
Metodologia: Nove populações de M. javanica foram coletadas em diferentes municípios da RIDE, reproduzidas em tomateiro cv. Santa
Clara e mantidas em casa de vegetação. A confirmação da espécie como M. javanica foi realizada com base no fenótipo das esterases (EST).
Para o estudo da variabilidade genética por RAPD-PCR utilizou-se nove populações de M. javanica coletadas em soja na RIDE para
comparação com cinco populações de M. javanica de cerrado nativo, utilizando-se duas populações de M. arenaria de soja (outgroup). As
reações RAPD (13ul) foram realizadas em termociclador Bio-Rad T-100 com DNA genômico (5 ng/ul) extraído de ovos de Meloidogyne spp.
Foram testados 8 primers randômicos (10 nucleotídeos) a temperaturas de 94 ºC por 5 min, seguido de 42 ciclos de 94 ºC por 30 s, 36 ºC
por 45 s e 70 ºC por 2 min, e 70 ºC por 10 min. Os fragmentos amplificados foram visualizados em gel de agarose a 1,5% sob luz UV e
corados com brometo de etídio (0,2 µg/ml) a 130 mA por 150 min.
Resultados: Resultados Dos oito primers testados, apenas OPL08 e OPB11 geraram fragmentos de DNA para duas populações de M.
javanica de cerrado nativo e uma população de M .javanica da RIDE. O primer OPL08 amplificou 9 fragmentos de DNA nas duas
populações de M. javanica de cerrado nativo e 12 fragmentos na população de M. javanica da RIDE. Os fragmentos gerados variaram de
250 pb a 2.000 pb. O primer OPB11 amplificou 4 fragmentos de DNA monomórficos para as duas populações de M. javanica de cerrado
nativo, variando de 750 pb a 1250 pb. O primer OPL08 gerou polimorfismo de DNA entre as populações nativas de cerrado (2) e a
população da RIDE (1) e fragmentos monomórficos para as duas populações de cerrado nativo. Os oito primers testados não geraram
fragmentos de DNA para as demais populações de M. javanica, 3 de cerrado nativo e 8 da RIDE, além de duas populações de M. arenaria.
Conclusão: Os resultados obtidos indicam a necessidade de testes com outros primers RAPD, já que dos primers testados apenas dois
amplificaram fragmentos de DNA de apenas 3 populações de M. javanica. O resultado obtidos para as 3 populações de M. javanica sugere
um certo polimorfismo de DNA entre populações nativas de cerrado e populações de áreas agricultáveis da RIDE. As populações nativas
de M. javanica utilizadas neste estudo foram coletadas em solos de cerrado com vegetação nativa sob preservação permanente em
Brasília, DF. Já nematoides da mesma espécie (M. javanica) mas de áreas agrícolas, são expostos a condições ambientais diferentes
daquelas encontradas em áreas naturais sob preservação. Portanto, a detecção de polimorfismo de DNA entre populações nativas e de
culturas (soja) sugere a presença de variabilidade genética nessas populações, provavelmente devido à adaptação a cada ambiente. Outros
primers RAPD serão testados para comprovação de variabilidade genética nessas popu
Palavras-Chave: Nematoide das galhas, primers randômicos, polimorfismo, Meloidogyne javanica, Meloidogyne arenaria, RAPD.
Colaboradores: Vanessa da Silva Mattos Pedro Victor Verlage Alves Danilo Furtado dos Santos
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Políticas Sociais para a Segurança Alimentar no Brasil – 2013/2014.
Deliane Rodrigues da Silva
Unidade Acadêmica: Departamento de Serviço Social
Instituição: UnB
Orientador (a): NEWTON NARCISO GOMES JUNIOR
Introdução: O Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE surgiu na década de 1940, mas somente em 1988 com a Constituição
Federal, esse direito foi assegurado. Ele, por sua vez, consiste na transferência de recursos financeiros, do Governo Federal, em caráter
suplementar, aos Estados, Distrito Federal e Municípios, para a compra de produtos destinados a merenda escolar. Os usuários são alunos
da educação infantil (creches e pré-escolas), do ensino fundamental e médio, da educação indígena, das áreas remanescentes de
quilombos e os alunos da educação especial. Ele é vinculado ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE. Todos os
estados, o Distrito Federal e os municípios podem participar do programa. As políticas públicas voltadas para o combate à fome podem
mostrar resultados positivos neste trato e sem elas não existe possibilidade de avanços. Os Programas de Alimentação Escolar - PAEs
exercem importância pontual e expressiva neste tema, Belik e Souza concordam que “é importan
Metodologia: A pesquisa contou com o levantamento de dados acerca da alimentação que é oferecida para os alunos das três escolas:
Centro de Ensino Fundamental 404, Centro de Ensino Fundamental 519 e Centro de Ensino Fundamental 120. Isso foi feito através de
análise dos cardápios escolares, dessa maneira foi possível acompanhar o que foi servido a eles durante o 2º semestre de 2014 e o
primeiro semestre de 2015, analisando a composição dos cardápios, a fim de verificar se a alimentação é composta por alimentos
considerados “in natura”, produtos processados e ultraprocessados. Deste modo, nos aproximamos da hipótese, que consiste em
relacionar os dados obtidos através da análise dos cardápios com a obrigatoriedade da aquisição de no mínimo 30% da agricultura familiar
para a merenda escolar. Ressaltando que pode ser utilizado até 100% dos gêneros alimentícios na composição das refeições.
Resultados: Através dos dados coletados a partir da análise dos cardápios, ficou claro que há uma frequente presença de alimentos
considerados “in natura”, como por exemplo: legumes, verduras, frutas e ovos. Entretanto, a quantidade de alimentos “ultraprocessados”
é algo preocupante. Eles aparecem no cardápio com uma frequência muito similar a dos alimentos in natura, o macarrão é o mais comum,
seguido por pães e biscoitos (maisena e rosquinhas de coco), além dos sucos em pó com sabores artificiais de frutas e achocolatado em pó.
Isso reforça a hipótese que é levantada neste trabalho, a de que a compra de no mínimo 30% de produtos derivados da agricultura familiar
para a alimentação escolar na Região Administrativa da Samambaia, no Distrito Federal, não é respeitado ou não é implementado como
deveria. Alguns alimentos considerados minimamente processados, como por exemplo, o arroz e o feijão, compõem quase que
diariamente o cardápio. Os considerados “processados”, por sua vez, aparecem raramente,
Conclusão: Os resultados da pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) de 2008/2009, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), na publicação “Antropometria e estado nutricional de crianças, adolescentes e adultos no Brasil”, mostram que a
obesidade infantil teve um expressivo crescimento em crianças com idade entre 5 a 9 anos se compararmos as demais faixas etárias,
porém, o excesso de peso e a obesidade obtiveram crescimento em todas as idades, classes de rendimentos e regiões, tanto na urbana
quanto na rural. Segundo Souza (2012), a fome tem várias faces, uma vez que outros problemas alimentares estão ligados a ela, dentre
elas, podemos incluir tanto a desnutrição quanto a obesidade (Ibid, p.22). Isto é, o expressivo aumento no número de pessoas que
apresentam obesidade ou excesso de peso não é um reflexo de que estamos nos alimentando melhor, mas sim de que estamos nos
alimentando mal e aponta para uma situação de insegurança alimentar. Entretanto, essas questões no B
Palavras-Chave: merenda escolar, política social, segurança alimentar
Colaboradores: Estudante do Curso de Serviço Social - SER – UnB, E-mail: emaildadeliane@gmail.com, Docente/pesquisador do
Departamento de Serviço Social – SER – UnB. E-mail: swnewtongomes@gmail.com.
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Fatores associados a quedas em idosos comunitários no Distrito Federal
Denivânia Pereira Viana
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade da Ceilândia
Instituição: UnB
Orientador (a): RUTH LOSADA DE MENEZES
Introdução: O envelhecimento é uma condição fisiológica natural do ser humano, e com ele surgem várias disfunções que influenciam no
cotidiano e que podem contribuir para o risco de quedas nessa população. As quedas são uma das principais ocorrências que afetam os
idosos a partir dos 60 anos, e seus fatores podem ser classificados em intrínsecos (idade, sexo) e extrínsecos (fatores ambientais e sociais).
Objetivos: Descrever as características sócio-demográficas e econômicas de idosos comunitários caidores e não-caidores do Distrito
Federal e associar com a ocorrência de quedas.
Metodologia: Trata-se de um estudo analítico, transversal e observacional realizado na Universidade de Brasília campus Ceilândia. A
amostra foi composta por idosos com idade = 60 anos, de ambos os sexos, comunitários, recrutados em grupos de idosos dos três níveis
atenção da Regional de Saúde de Ceilândia, DF. Foram aplicados o Mini Exame do Estado Mental e questionário sobre condições sóciodemográficas e econômicas e o quantitativo de quedas nos doze meses anteriores a avaliação. Os idosos foram avaliados no período entre
dezembro de 2011 a maio de 2012.
Resultados: Participaram do estudo 57 idosos comunitários. A idade variou entre 60 e 86 anos, com média de 68 anos (± 5,5). As quedas
foram relatadas por 24 idosos (40,4%), 16 (26,3%) referiram uma queda, 5 (8,8%) duas quedas e 3 (5,3%) três ou mais quedas. As quedas
foram prevalentes nos idosos do sexo feminino, que não possuíam cônjuge, com um ou mais filhos, que não moravam sozinhos e possuíam
cuidadores, que frequentaram a escola, nos idosos provedores da família, que não trabalhavam e possuíam renda pessoal ou familiar
acima de um salário mínimo. Nenhuma variável sócio-demográfica e econômica esteve associada estatisticamente à queda.
Conclusão: Embora os resultados não tenham sido estatisticamente significativos devemos utilizá-los como conhecimento, pois o
crescimento da população idosa vem aumentando nos últimos anos e são as poucas políticas públicas que se tornam efetivas para
prevenção de quedas. Assim, podemos direcionar um planejamento de medidas que visem à melhora da qualidade de vida desta
população.
Palavras-Chave: Acidentes por quedas, Idosos, Fatores de risco, Fisioterapia.
Colaboradores: Leonardo Petrus da Silva Paz.
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Validação da escala de engajamento acadêmico.
Dhandara Rodrigues Freitas Batista
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade da Ceilândia
Instituição: UnB
Orientador (a): MAURICIO ROBAYO TAMAYO
Introdução: O engajamento é compreendido como um estado afetivo-motivacional de bem-estar relacionado ao trabalho. É um estado
mental positivo caracterizado pelo vigor, pela dedicação e pela absorção apresentados pelo indivíduo nesse contexto. O vigor retrata altos
níveis de energia e de resistência mental no trabalho, assim como a disposição para se esforçar no trabalho apesar das dificuldades. A
dedicação consiste em um forte envolvimento laboral e na manifestação de um sentimento de significado, inspiração, entusiasmo, orgulho
e desafio pelo trabalho. A absorção representa a imersão no trabalho acompanhada pela dificuldade para desligar-se da atividade em
decorrência da concentração e da satisfação experimentados. O vigor e a dedicação são considerados os aspectos centrais do
engajamento. O burnout é definido como uma síndrome psicológica resultante da tensão emocional crônica. Essa síndrome caracteriza-se
pela exaustão, pelo cinismo e pela baixa eficácia profissional. A exaustão refere-se ao s
Metodologia: A pesquisa foi realizada junto a uma amostra de 378 estudantes de cursos de saúde de uma universidade pública da região
centro-oeste. A idade média dos participantes foi de 20,62 anos (dp 2,16). A amostra caracterizou-se pelo sexo feminino (83,6 %), pelo
estado civil solteiro (93,9 %) e por não ter vínculo empregatício (89,9 %). O engajamento foi mensurado mediante a Escala de Engajamento
Acadêmico (UWES-S). Os dados foram coletados em sala de aula, conforme agendamento prévio. Os dados foram analisados mediante
técnicas de estatística descritiva, análise dos componentes principais, fatoração do eixo principal e análise de confiabilidade.
Resultados: O KMO (meritório) e Teste de Esfericidade de Barlett (significativo), obtidos mediante a análise dos componentes principais,
atestaram a adequação da matriz para ser submetida à análise fatorial. A análise dos componentes principais identificou até 4
componentes com eigenvalue superior a 1. Foram realizadas análises com o método de fatoração do eixo principal, com rotação oblimin,
para as soluções com 2, 3 e 4 fatores. A melhor solução apresentou 2 fatores, explicando 45,37% da variância. O fator 1 foi constituído,
predominantemente, por itens das dimensões vigor e dedicação (7 itens, alpha de Cronbach 0,85) e o fator 2 foi formado,
primordialmente, por itens do fator absorção (6 itens, alpha de Cronbach 0,82). Todas as correlações verificadas entre os fatores do
engajamento e as dimensões do burnout foram estatisticamente significativas. O fator 1 (vigor + dedicação) apresentou correlações
moderadas e inversas com exaustão e cinismo e uma correlação alta e direta com eficácia profissi
Conclusão: A pesquisa não replicou a estrutura original tri-fatorial do instrumento de engajamento. Esse resultado sugere a falta de
validade fatorial dessa medida apontada por alguns autores. No entanto, as propriedades psicométricas verificadas para esse instrumento
no presente estudo atestam a sua adequação para o seu uso em pesquisa. A relação verificada entre o engajamento e o burnout confirma
o caráter antagônico entre esses construtos verificado em diversos estudos. Novas validações da medida de engajamento acadêmico
devem ser desenvolvidas, diversificando as amostras de participantes. As instituições de ensino devem atentar para a importância do
engajamento acadêmico como um indicador da qualidade do ensino e do bem-estar psicológico do indivíduo.
Palavras-Chave: engajamento acadêmico, burnout, validação de escalas, psicometria, profissionais de saúde.
Colaboradores: -
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A contribuição do curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília para a
formação de educadores da EJA.
Diana Souza Lima
Unidade Acadêmica: Departamento de Métodos e Técnicas
Instituição: UnB
Orientador (a): MARIA CLARISSE VIEIRA
Introdução: Pensar na formação de professor de jovens e adultos exige uma avaliação e uma revisão da prática educativa e da formação
inicial e continuada desses educadores, principalmente se considerarmos as especificidades e particularidades dos sujeitos-alunostrabalhadores. É nesse contexto de formação de professores para atuar na EJA que se insere essa pesquisa, que busca analisar a
contribuição do curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília para a formação do pedagogo que atua na EJA.
A pesquisa tem como objetivo avaliar os espaços e projetos à formação docente para EJA no curso de pedagogia da FE UnB, levando em
consideração o currículo do curso de pedagogia da UnB.
Metodologia: A presente pesquisa insere-se no campo da pesquisa social de caráter qualitativo, por entender que a pesquisa qualitativa
responde a questões muito particulares que não podem ser contados ou medidos. Usamos como instrumento de coleta de dados um
questionário de autoaplicação, enviado por meio do google docs a ex-alunos do curso de Pedagogia- UnB, que concluíram o curso nos
anos de 2012 e 2013. O questionário continha questões gerais e especificas, com objetivo de descobrir de que forma / como o curso de
Pedagogia contribuiu para a formação do futuro pedagogo que vai atuar em EJA.
Resultados: Os resultados mostram que a grande maioria dos egressos do Curso de Pedagogia participante desta pesquisa cursou a
disciplina de Educação de Jovens e Adultos durante sua formação e outros espaços voltados a EJA como: atividades de ensino, pesquisa e
extensão. Com relação ao currículo do curso de Pedagogia, 50% dos egressos disseram que o atual currículo de Pedagogia contribuiu
parcialmente para sua formação. No que tange a disciplina de EJA os egressos disseram que a disciplina foi de fundamental importância
para sua formação pedagógica.
Conclusão: A pesquisa aponta a necessidade dos cursos de Pedagogia darem mais atenção à EJA na formação inicial de professores. Nesse
sentido, as Instituições de Ensino Superior tem grande responsabilidade e compromisso com a formação dos futuros professores, dando a
eles atenção necessária a sua formação inicial. A pesquisa também aponta que ainda temos muito que avançar no curso de Pedagogia com
relação a formação inicial do futuro professor que irá atuar em EJA.
Palavras-Chave: Currículo, Formação de Professores, EJA, Desafios à Formação Docente
Colaboradores: alunos egressos do curso de Pedagogia de 2012 e 2013
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Armazenamento em Nuvens Federadas: Uma proposta para a plataforma BioNimbuZ.
Diego Rodrigues Azevedo
Unidade Acadêmica: Departamento de Ciência da Computação
Instituição: UnB
Orientador (a): ALETEIA PATRICIA FAVACHO DE ARAUJO VON PAUMGARTTEN
Introdução: Com o uso de computadores pela academia, onde os problemas tratados por cientistas muitas vezes possuem uma demanda
computacional maior do que a disponibilizada por uma única máquina, surgiu a idéia de se utilizar diversas máquinas para realizar este
processamento, dando origem aos sistemas distribuídos. Assim, na década de 70, surgiram os clusters, uma rede local de computadores
que transparece ao usuário final como um único recurso computacional. Logo em seguida vieram os grids, onde computadores
geograficamente distribuídos em rede podem ser utilizados de forma menos transparente, onde o cliente seleciona os recursos baseados
em seus requerimentos de qualidade e desempenho. Posteriormente, veio o conceito de nuvem computacional, onde os detalhes de
hardware e software dos grids ou clusters são abstraídos, usando técnicas de virtualização. Desta forma, a expansão dos recursos pode ser
feita de forma transparente ao usuário. Contudo, apesar desses recursos serem virtualizados, eles
Metodologia: Inicialmente, o aluno realizou estudos teóricos sobre plataformas distribuídas, nuvem computacional, nuvem federada e
políticas de armazenamento. Em seguida, fez-se uma revisão da literatura e estudo mais aprofundado sobre políticas de armazenamento
para nuvens computacionais e sobre a linguagem de programação JAVA. Em seguida, foi proposta uma nova política de armazenamento
para o BioNimbuZ, a qual foi implementado em JAVA e integrada à plataforma BioNimbuZ. Por fim, a política proposta foi testada e
validada por uma aplicação real de bioinformática.
Resultados: Os testes realizados com a nova política de armazenamento foram divididos em dois grupos. Inicialmente, foram testados os
fatores considerados na decisão do armazenamento, separadamente, para que fosse possível analisar o impacto de cada fator na decisão.
Em seguida, a política de armazenamento foi testada de maneira integrada aos demais serviços do BioNimbuZ, com uma aplicação real de
bioinformática, para que fosse analisado o funcionamento e o desempenho da política de armazenamento. Dessa forma, analisou-se a
relação entre a taxa e o tempo de compressão dos diferentes compactadores de arquivos usados pela política de armazenamento
proposta. Com os resultados obtidos, foi possível verificar que todos os compactadores se comportavam de maneira similar, com a divisão
de arquivos em pedaços de 128MB sendo a mais eficiente em 100% dos casos, geralmente seguido de pedaços de 64, 32,.., 1 MB em
ordem decrescente. Assim, constatou-se que a taxa de compressão é exatamente a mesma, com tempos
Conclusão: Neste trabalho foi proposta uma nova política de armazenamento de dados para a plataforma de federação de nuvens
BioNimbuZ. Com base nos resultados obtidos em situações reais, concluiu-se que o tempo de envio de arquivos na nova política é
consideravelmente menor, quando comparada a política anterior implementada na plataforma BioNimbuZ. Assim sendo, estes resultados
podem ser extrapolados para modelos de computação em nuvem federada com natureza semelhante aos de bioinformática, onde grandes
arquivos são trafegados via internet para outros servidores.
Palavras-Chave: Bioinformática, Computação em Nuvem, Nuvem Federada, Política de Armazenamento, BioNimbuZ.
Colaboradores: Tarcísio Batista de Freitas Júnior Edward de Oliveira Ribeiro Breno Rodrigues Moura
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Avaliação do nível de atividade física e do comportamento sedentário em bombeiros militares do
Distrito Federal.
Diemerson Dutra de Barro
Unidade Acadêmica: Faculdade de Educação Física
Instituição: UnB
Orientador (a): LUIZ GUILHERME GROSSI PORTO
Introdução: A atividade profissional de bombeiros envolve elevadas demandas físicas e emocionais. Aspectos inerentes à profissão e a
possibilidade de coexistência de fatores de risco como baixa aptidão cardiorrespiratória (ACR), hipertensão arterial e obesidade sugerem
elevada sobrecarga e risco cardiovasculares. Mais recentemente, estudos têm mostrado que o nível de atividade física (NATF) e o
comportamento sedentário são fatores de risco cardiovascular independentes da ACR. Estima-se que, além de significativa prevalência de
obesidade e de bombeiros com baixa aptidão física, o tempo sentado (TS) seja elevado entre esses profissionais, tendo em vista o
desenvolvimento de atividades administrativas e/ou os períodos de prontidão nos quartéis, o que pode representar aumento de risco
cardiovascular e influenciar a qualidade de vida (QV). Nesse contexto, avaliou-se o NATF, o padrão usual de passos diários, a ACR, a QV e o
TS entre bombeiros militares de Brasília.
Metodologia: Avaliaram-se 21 bombeiros militares do sexo masculino, recrutados em quarteis do Corpo de Bombeiros Militar do DF
(CBMDF) (aprovação CEP-FS-UnB). Os voluntários tinham idade mediana (extremos) de 30 (23 - 48) anos e IMC de 24,8 (21,5 - 32,1) kg/m2.
O NATF foi avaliado pelo Questionário Internacional de ATF (IPAQ) e pelo número de passos diários em escala de 24h (plantão) / 72h
(folga), com pedrometro Digi-Walker®. Os voluntários responderam ao IPAQ, ao WHOQOL (que avalia QV em 4 domínios: físico-FIS,
psicológico-PSI, relações sociais-RS e ambiente-AMB), a questionário validado para estimativa da ACR (VO2) (Jackson et al, Med Sci Sports
Exerc, 1990) e estimaram o TS nos dias úteis em 5 categorias (menor parte do dia, 1 quarto do dia, a metade, tres quartos ou a maior parte
do dia - adaptado de Katzmarzyk et al - Med Sci Sports Exerc, 2009). Empregou-se estatística descritiva e correlação não-paramétricas,
dada distribuição não-normal de variáveis (Shapiro-Wilk), ao nível de 5%.
Resultados: Os voluntários eram ativos pelo IPAQ. As medianas (extremos) de passos/dia nas 3 folgas foram semelhantes: 9287 (220017310), 8910 (3469-26002) e 10638 (3919-19215)(p=0,87). O total de passos/dia no plantão: 13699 (4616-21338) foi maior que a média
dos dias de folga: 9978 (4516-17068)(p=0,01). O VO2 estimado foi de 46,4 (30,5-50,8) mL·kg-1·min-1. A QV foi semelhante nos domínios
FIS: 78,6 (53,6-96,4), PSI: 75,0 (50,0-91,7) e RS: 83,3 (41,7-100,0) e maiores que no AM: 68,8 (40,6-90,6) (p=0,002). 28,6% (6) relataram
ficar a menor parte do dia sentados, 33,3% (7) ficavam 1 quarto do dia, 28,6% (6) a metade e apenas 2 (9,5%) relataram 3 quartos de TS.
Houve correlação dos passos no plantão com o VO2 (rs:0,51,p=0,002), IMC (rs: -0,42,p=0,006) e n° de ocorrências atendidas (rs:0,5,p=0,02)
e dos passos nas folgas com VO2 (rs: -0,49,p=0,03) e IMC (rs: 0,53,p=0,02). Não houve correlação da QV com os passos diários, salvo
tendência de passos no plantão com o domínio FIS (rs: 0,4,p=0,07).
Conclusão: Observou-se elevado NATF e de ACR mediana ( além do mínimo recomendado para bombeiros), além de valores medianos de
passos nas folgas muito próximos das recomendações mínimas de ATF para a saúde. A correlação de passos no plantão com o n° de
ocorrências atendidas reforça a hipótese que a maior movimentação nos plantões depende de ações fora do quartel e que podem haver
longos períodos em atividades sedentárias nos horários de prontidão. As correlações invertidas entre VO2 e IMC com os passos no plantão
e nas folgas sugere que os mais aptos desenvolvem mais atividades físicas no plantão e que aqueles com menor ACR e maior IMC talvez
busquem mais caminhadas em suas folgas. Estas hipóteses requerem confirmação em estudos com uso de acelerômetros, recordatórios
mais detalhados e amostras maiores. Merecem atenção os menores valores de QV no domínio AMB, que se relaciona com segurança física
e proteção, ambiente no lar, recursos financeiros, oportunidades de recreação/lazer, entre outros.
Palavras-Chave: Atividade Física, Comportamento Sedentário, Aptidão Cardiorrespirtória, Bombeiros, Saúde Ocupacional, Qualidade de
Vida, Passos diários.
Colaboradores: Rosenkranz M. Nogueira - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - Mestrando da Faculdade de Educação Física UnB, Guilherme E. Molina - Faculdade de Educação Física e Lab. Cardiovascular da Faculdade de Medicina - UnB, Keila E. Fontana Faculdade de Educação Física - UnB, Kim L. Mileski - Doutorando em Ciências da Saúde - FS - UnB e Luiz Fernando Junqueira Jr. Laboratório Cardiovascular - Cardiologia - Faculdade de Medicina - UnB. Financiamento - Edital CNPq - Universal 14/2013 No.
480092/2013-3.
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Análise do Refúgio no Brasil: desdobramentos para o solicitante de refúgio indeferido.
Dina Santos Araujo
Unidade Acadêmica: Instituto de Ciências Sociais
Instituição: UnB
Orientador (a): ANA CRISTINA MURTA COLLARES
Introdução: Neste trabalho analisamos aspectos da migração internacional para o Brasil motivada pela busca de refúgio. Realizamos
pesquisa de campo nos três setores responsáveis pelo acolhimento aos migrantes: a Sociedade Civil, o Governo e as Nações Unidas, e
coletamos estórias de vida de refugiados. O trabalho problematiza a política migratória e a insuficiência de equipamento humano e
material que possa efetivá-la. Discute-se ainda o descrédito que o refúgio carrega, e a consequências de percebê-lo antes como estratégia
migratória do que como um alvo da ação humanitária. Investigamos assim a experiência da imigração ganense para o Distrito Federal e os
processos de inserção e acolhida desses imigrantes na sociedade brasileira, sobretudo após o resultado da solicitação do status de
refugiado. Abordamos as implicações principais dessa experiência, desde a chegada ao Brasil e solicitação da condição de refugiado, até os
estigmas produzidos nas interações com a sociedade hospedeira.
Metodologia: A pesquisa foi realizada com abordagem qualitativa, utilizando técnicas que durante o campo foram se revelando
necessárias a fim de captar melhor o objeto de investigação. Numa primeira etapa, utilizamos a observação participante em setores
fundamentais que trabalham com o tema do refúgio e fizemos entrevistas semiestruturadas com agentes desses setores que contribuem
diretamente para que as políticas migratórias sejam efetivadas no país. A partir dos conhecimentos adquiridos nessa etapa, coletamos
histórias de vida de solicitantes de refúgio oriundos de Gana, buscando compreender em profundidade a situação do refúgio no Brasil. A
escolha de Gana se explica pelo fato de os nacionais dessa localidade não terem normalmente seu pedido de refúgio legitimado segundo
os relatórios internacionais da região, dos quais o governo se utiliza para averiguar a solicitação do imigrante e a situação objetiva de seu
país a fim de adequar seu pedido aos termos da lei 9.474/97.
Resultados: A análise do material coletado sugere lacunas nas políticas de migração do Brasil. A legislação migratória é desatualizada – no
sentido de que é um texto escrito na época da ditadura brasileira e se refere a um contexto histórico particular – não correspondendo às
transformações que ocorreram na sociedade mundial nas últimas décadas, em especial no que se refere aos deslocamentos populacionais
para o país. Apesar de termos sido formados como uma sociedade de imigrantes, o Brasil passou a receber novos fluxos de imigrantes
recentemente (não identificados como o perfil desejável), os quais o país não estava preparado para receber. Observamos que o status de
refugiado se constitui em um estigma que os próprios imigrantes procuram evitar ocultando sua situação em suas interações sociais, e que
essa situação poderia ser diferente com uma melhoria do processo de acolhida.
Conclusão: O trabalho, em sua fase final, observa a situação do refúgio no Brasil com base na experiência da imigração ganense. Os
resultados, até onde foram analisados, mostram uma situação de não responsabilização do governo no processo de acolhida desses
imigrantes, o que estaria levando a uma marginalização dessas populações e dificultando sua inserção na sociedade brasileira. As lacunas
na legislação e nos processos de acolhida dos imigrantes no país necessitam ser diagnosticadas e solucionadas com urgência, num viés que
é não apenas de segurança pública, onde o foco é simplesmente de tornar as fronteiras menos permeáveis. Torna-se necessário antes de
tudo aprimorar as formas de acolhida dessas populações, para a aumentar sua proteção social e reconhecer, valorizar e agregar ao país
toda a riqueza que o imigrante traz consigo, seja profissional, cultural ou simplesmente linguística.
Palavras-Chave: Refúgio, Imigração para o Brasil, Gana, Legislação Migratória, Estigma
Colaboradores: Agradecemos a colaboração do Laboratório ECOA (Etnologia em Contextos Africanos do Departamento de Antropologia),
do CSEM (Centro Scalabriniano de Estudos Migratórios), e de Alice Pessoa (professora de português para estrangeiros em Samambaia), que
contribuíram com informações e insights valiosos para o encaminhamento deste trabalho.
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Comparação na concentração dos marcadores inflamatórios proteína C reativa, interleucina 6 (IL-6)
selectina E, molécula de adesão intracelular 1 (ICAM-1), molécula de adesão celular vascular 1 (VCAM1), antígeno de proliferação nuclear celular (PCNA) e óx
Diogo Candeo Rodrigues Cordeiro
Unidade Acadêmica: Faculdade de Medicina
Instituição: UnB
Orientador (a): KARINA NASCIMENTO COSTA
Introdução: De acordo com os últimos registros do DATASUS, ocorreram no Brasil 1.565.564 cesarianas, número correspondente a 53,83%
dos partos do ano de 2011. Apesar de não se conhecer bem os efeitos a longo prazo deste tipo de parto, estudos mostram uma maior
incidência de diabetes mellitus tipo 1, doença celíaca, asma, atopia e obesidade nas crianças submetidas a esta via de parto. Durante a
gravidez, ocorre o balanço entre as respostas inflamatórias Th1 e Th2 e no período do parto vaginal acontece a liberação de citocinas próinflamatórias com certo nível de estresse oxidativo. A relação entre produção/liberação de marcadores inflamatórios no periparto e a
repercussão na resposta imunológica neonatal não são claras. Assim o objetivo do trabalho é avaliar a diferença na concentração de IL-6,
proteína C reativa (PCR) e óxido nítrico (NO) do cordão umbilical e do sangue materno de acordo com o modo do parto, cesariano ou
vaginal, comparando também recém-nascidos pequenos para a idade gestacional (
Metodologia: Estudo prospectivo realizado na maternidade de Hospital Universitário no qual foram analisados 30 RN PIG e suas mães,
tendo como grupo controle 57 RN AIG e suas progenitoras no período de 12/2012 à 07/2013. Foram colhidas amostras do sangue de
cordão umbilical do neonato e de sangue venoso materno logo após o parto. Foram excluídos RN com história de infecção pré-natal,
colonização materna por estreptococos do grupo B, mães com rotura de membranas amnióticas acima de 18 horas, líquido amniótico
meconial, achados clínicos de corioamnionite e aqueles com diagnóstico pós-natal de infecção aguda. Os níveis de NO e IL-6 foram obtidos
através da técnica ELISA, a dosagem de PCR nas amostras foi realizada por técnica de Nefelometria. Os níveis de NO foram avaliados a
partir da medida do nitrito (NO2-). A análise estatística foi realizada através do programa SPSS 17 por meio do teste estatístico t-test para
amostras independentes e da correlação de Pearson e de Spearman. Um valor de p menor q
Resultados: Foram 46 partos cesáreos e 39 partos normais. Observamos que as mães que tiveram parto cesáreos tiveram um menor
número de partos (p=0,016) e tiveram RN com menor idade gestacional (38,3 X 39,3, p=0,012). Mães submetidas à cesárea tiveram
maiores níveis de PCR que as mães de parto normal (p<0,01). Quando analisamos separadamente o grupo de mães que tiveram RN PIG (17
partos cesárea e 11 partos normais) observamos que a diferença quanto à PCR materna se manteve, mas quando analisamos as mães que
tiveram RN AIG (28 partos cesáreos e 29 partos normais) não houve diferença entre as dosagens de PCR materna com relação ao parto.
Não observamos diferenças quanto ao parto com relação às dosagens de marcadores inflamatórios IL-6 e NO em RN e mães e na dosagem
de PCR em RN. Não foi observada diferença nas dosagens de PCR, IL-6 e NO entre os RN e mães dos grupos AIG e PIG. Também não foi
observada correlação entre as dosagens de PCR, IL-6 e NO e o tempo de bolsa rota. Não houve correlação entre
Conclusão: O modo de parto pode influenciar no adequado desenvolvimento do sistema imune neonatal ao alterar três aspectos
principais: a colonização bacteriana do trato gastrointestinal, o nível dos hormônios de estresse periparto e a regulação (epigenética) da
expressão gênica. A desordem epigenética no parto cesariano ocasiona o aumento global da metilação do DNA de leucócitos neonatais
culminando com o desbalance entre os linfócitos Th1 e Th2. Este desequilíbrio estaria vinculado a anormalidade da resposta imune
neonatal com diminuição da expressão de marcadores inflamatórios. Em nosso trabalho não observamos diferenças quanto às dosagens de
marcadores inflamatórios em RN nascidos de parto cesáreo e parto normal. Tem sido observada uma associação entre baixo peso ao
nascer e doenças cardiovasculares na vida adulta. Na presente pesquisa foi observado que mães que foram submetidas à parto cesáreo e
tiveram filhos PIG tiveram maiores níveis de níveis de PCR quando comparadas à mães que tiveram p
Palavras-Chave: Marcadores inflamatórios, Parto cesáreo, restrição de crescimento intra-uterino, neonatos
Colaboradores: Agradecemos ás mães e seus recém nascidos que participaram da pesquisa
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Especificidade de testes sorológicos anti-HIV 1/2 em soro de potenciais doadores de órgãos e tecidos
para transplante
Diogo de Souza Loiola
Unidade Acadêmica: Departamento de Biologia Celular
Instituição: UnB
Orientador (a): SONIA NAIR BAO
Introdução: A infecção causada pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) ainda é um agravo de saúde pública no Brasil. O Ministério da
Saúde estimou cerca de 734 mil casos de HIV/aids no país até 2014 sendo que destes, 44 mil tenham contraído o HIV apenas em 2014. O
Brasil é destaque internacional em número de transplantes público de órgãos e tecidos, apresentando uma taxa de doadores efetivos de
13,2 por milhão de habitantes/ano (pmp). A soropositividade anti-HIV 1/2 é fator impeditivo absoluto para doação de órgãos e tecidos, e
somente a técnica de quimioluminescência da Abbott é validada para sorologia anti-HIV 1/2 de doadores acometidos por parada cardíaca
no país. HIV-1/2 já foi transmitido pelo transplante de órgãos no EUA. Objetivo: Determinar a especificidade de testes sorológicos anti-HIV
1/2 registrados pela ANVISA.
Metodologia: Pesquisa qualitativa utilizando-se soro de cadáveres para detecção de marcadores do HIV 1/2. Foram utilizados as técnicas
de ensaio imuno-enzimático (ELISA) dos fabricantes DiaSorin, WAMA Diagnostica e Intertek Katal com seus respectivos testes: Murex HIV
Ag/Ab Combination, Imuno-ELISA HIV 1+2 Ag/Ac e InterKit HIV 1/2 - SUBTIPO-0. O teste de quimioluminescência do fabricante Abbott
(Abbott Recombinant HIV-1 EIA) e eletroquimioluminescência da Roche (ANTI HIV- 1/2) foram utilizados como testes confirmatórios. Esse
projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde e CEP
UnB (CAAE 11550313.2.0000.0030). Todas as doações tiveram os Termos de Consentimento e Livre Esclarecimento (TCLE) assinados pelos
responsáveis legais.
Resultados: Foram analisados soro de 59 pacientes, sendo 43 acometidos por parada cardíaca e 16 por morte encefálica. Todas as
amostras foram não reagentes para anti-HIV 1/2 em todos os kits testados. A especificidade dos kits foram de 100%. Sendo assim, a
determinação da sensibilidade dos kits será aferida em um novo projeto de pesquisa tendo como base de dados os resultados obtidos
nesse projeto.
Conclusão: A detecção de doadores verdadeiramente positivos somente será possível com um número amostral maior. Em relação a
sensibilidade não foi possível diagnosticar/identificar os verdadeiros positivos em pacientes realmente infectados em função da
interferência de fatores presentes em soro de pacientes pós morte.
Palavras-Chave: HIV, Infecção, pós morte, transplante
Colaboradores: Diogo de Souza Loiola Universidade de Brasília Thatiane Lima Sampaio Universidade de Brasília Instituto Federal de
Brasília Isabela Pereira Rodrigues Banco de Olhos do Distrito Federal – SES/DF Daniela Ferreira Salomao Pontes Central de Captação
Distribuição e Notificação de Órgãos e Tecidos para Transplantes do Distrito Federal – SES/DF Sônia Nair Báo Depto. Biologia Celular,
Instituto de Ciências Biológicas, UnB
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Construção da hospitalidade nos megaeventos de Brasilia
Diogo Diniz de Sousa
Unidade Acadêmica: Centro de Excelência em Turismo
Instituição: UnB
Orientador (a): MARUTSCHKA MARTINI MOESCH
Introdução: A hospitalidade, quando se trata do Turismo, torna-se essencial para que os turistas sejam bem acolhidos. O bem acolher cria
prerrogativas de retorno e de maior tempo de estada no destino, qualificando suas impressões sobre o local. A Copa do Mundo FIFA de
Futebol 2014 é considerado um megaevento que põem a prova os serviços turísticos, e a imagem da cidade, questionando o processo de
planejamento e gestão das políticas públicas implantados. Dentro desse contexto de Brasília, como sede dos jogos, o objetivo desta
investigação foi de analisar a qualidade da hospitalidade da cidade durante o período a Copa do Mundo. Buscou-se avaliar se a cidade
acolheu, satisfatoriamente, aqueles que a visitaram. O recorte deste estudo de caso centrou-se nos turistas que assistiram os jogos no
Estádio Mané Garrincha e/ou visitaram os atrativos turísticos da cidade, e/ou participaram da FANFEST.
Metodologia: O caminho metodológico percorrido fundamentou-se na teoria da hospitalidade, a partir de Grinover (2007), permitindo
elaborar a categoria operatória de cidade hospitaleira entendida como:uma cidade é ou não hospitaleira em função da consistência de
três dimensões fundamentais acessibilidade, legibilidade e a identidade. Na construção das evidencias para analisar a qualidade da
hospitalidade na cidade de Brasília, a partir dos impactos do mega evento Copa do Mundo FIFA de futebol 2014 foi realizado um estudo
avaliativo a fim de identificar,obter e proporcionar de maneira válida e confiável dados e informações suficientes para apoiar um juízo
sobre o mérito e o valor de diferentes componentes de um processo/prática social comprovando a extensão e o grau em que se deram
essas alterações. Os indicadores de hospitalidade para avaliar a cidade de Brasília, a partir da teoria da hospitalidade foram: acessibilidade,
legibilidade e identidade, evidenciados por entrevista semi-estrutu
Resultados: Sobre o aspecto da acessibilidade, 87% consideraram as condições de mobilidade e circulação, sobretudo o transporte público
e o receptivo turístico, satisfatória. Sobre a legibilidade, para 94% dos entrevistados, foi considerada boa, sobretudo devido ao conjunto
arquitetônico e a estética da cidade e a disposição de estruturas de sinalização. Já na identidade, a cidade foi afetada pelo estereótipo
amplamente divulgada pela grande mídia no Brasil: “uma cidade burocrática e marcada por escândalos de corrupção”, essa foi à visão de
54% dos entrevistados. Para 46% dos entrevistados, apesar da imagem divulgada de forma negativa pela mídia, Brasília é uma cidade
resultante de um processo multicultural composta por uma população formada das diferentes regiões do país, como de estrangeiros por
ser a capital administrativa que abriga a sede de embaixadas, onde há um intercâmbio de culturas. No percentual de opiniões propositivas
da imagem da cidade, 30,4% eram de estrangeiros.
Conclusão: Brasília, em grande parte, do ponto de vista da análise conceitual de Grinover (2007), sobe cidade hospitaleira nos aspectos da
acessibilidade, condições de acesso e de infraestrutura atendeu minimamente aos turistas . A legibilidade da Capital Federal foi vista como
hospitaleira, mas a identidade, devido a um estereótipo vigente como cidade-escândalo, precisa ser reconstruída com vistas à melhor
imagem de hospitalidade. A Copa do Mundo de Futebol FIFA 2014, como um evento que torna a cidade uma “vitrine” para o mundo, é
uma oportunidade única para apresentar um destino turístico. A prática da hospitalidade humanizadora ao acolher aos turistas, e atender
a suas expectativas, é uma prerrogativa de que o turismo possa vir a ser uma janela na reconstrução do imaginário mais qualificado sobre
Brasília.
Palavras-Chave:
Colaboradores: Gabriel de Almaida Martins
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Clonagem e expressão da apirase salivar de Rhodnius prolixus em sistema eucarístico.
Diogo Ferreira Santana
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade da Ceilândia
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Orientador (a): FLAVIA DA SILVA NADER MOTTA
Introdução:
Metodologia:
Resultados:
Conclusão:
Palavras-Chave:
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Análise de textos de divulgação em revistas de difusão da produção científica
Diogo Silva de Oliveira
Unidade Acadêmica: Instituto de Química
Instituição: UnB
Orientador (a): DANIEL PERDIGÃO NASS
Introdução: Está consolidada na literatura a recomendação do uso de textos de divulgação científica (TDCs) no ambiente escolar. Nota-se
que a aproximação entre o meio científico e o contexto educacional traz benefícios, como a formação de cidadãos mais críticos, mais
conscientes e mais preocupados com o mundo em que vivem. Há diversos tipos de TDCs: alguns dirigidos a professores, outros ao público
geral, alguns tratando de ciência consolidada, outros de ciência contemporânea. Para uso em sala de aula, portanto, é preciso analisar tais
textos previamente. O presente trabalho analisou artigos de revistas voltadas ao jornalismo científico, muitas vezes ligadas a fundações de
fomento à pesquisa: Pesquisa Fapesp, Ciência & Cultura, ComCiência e Rio Pesquisa.
Metodologia: O objetivo foi o de identificar características que aproximam ou que afastam estes textos de um padrão recomendado por
divulgadores de ciência para o público geral, para que pudéssemos avaliar se os textos das revistas pesquisadas precisam de adaptações
(nos moldes de uma recontextualização didática) ou podem ser usados diretamente no contexto escolar. Os classificadores, num total de
28, todos binários (possuindo como únicas respostas “sim” e “não”), foram baseados nas recomendações de Cássio Leite Vieira em seu
“Pequeno Manual de Divulgação Científica” (Rio de Janeiro: Ciência Hoje/Faperj, 1999). Os classificadores pretendem identificar se no TDC
há a preocupação com a facilidade do acesso às informações ao público geral.
Resultados: A porcentagem dos artigos que apresentam uma linguagem simples e/ou concisa é de 82%, aliado com a reduzida
porcentagem dos artigos que utilizam jargões científicos, 10%, mostram-se índices bastante aceitáveis. Entretanto, apenas 30% dos artigos
analisados têm algum tipo de analogia ilustrativa, o que reduz a possibilidade de que sejam utilizados em sala de aula sem o apoio do
professor. Outro dado importante é que 88% dos artigos tratam de pesquisas contemporâneas, mostrando que estes textos são ideais para
o professor que pretende introduzir temas da vanguarda científica em suas aulas, em prol de uma ciência que contribua para a formação
crítica do cidadão.
Conclusão: As revistas examinadas mostraram ser uma boa fonte de TDCs para uso em sala de aula. Entretanto, em alguns aspectos e para
algumas temáticas e textos examinados, ainda existe a necessidade de uma recontextualização didática. O professor que pretende utilizar
TDCs associados ao jornalismo científico precisa, portanto, ser capaz de transformar a ciência contida nos TDCs em ferramentas
pedagógicas, para o desenvolvimento de conhecimentos, competências e habilidades. Uma vez que é frequente que os temas dos TDCs
dessas revistas estejam no cotidiano do aluno, a tarefa é facilitada. O uso de classificadores de análise baseados na obra de Cássio Leite
Vieira, inédito na literatura, mostrou-se bastante eficiente, sendo de apropriação fácil por professores, na ativa ou em formação, que
queiram avaliar pontos fracos e fortes de um TDC.
Palavras-Chave: Divulgação Científica, Ensino de Ciências, Análise de Conteúdo.
Colaboradores: Não se aplica.
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CONFECÇÃO DE AUDIOGUIA DE EXPOSIÇÃO DE ARTES VISUAIS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL
Diogo Sousa Alexandre
Unidade Acadêmica: Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução
Instituição: UnB
Orientador (a): SORAYA FERREIRA ALVES
Introdução: Segundo o entendimento “de que as pessoas com deficiência visual têm o direito universal de desfrutar dos bens culturais da
sociedade em condições de igualdade com os demais cidadãos” (ADERALDO, 2014), o presente trabalho objetiva apresentar os parâmetros
utilizados na audiodescrição e confecção do audioguia da exposição Artista-pesquisador e seus campos de atuação, realizada na Galeria
Espaço Piloto – UnB de 08 de maio a 16 de junho de 2015.
Metodologia: Este trabalho iniciou-se no estudo de bibliografia relacionada à audiodescrição das artes visuais, seguindo os parâmetros
propostos por Aderaldo (2014). Após o levantamento e estudo da bibliografia, elegemos os parâmetros a serem seguidos no trabalho de
audiodescrição da exposição Artista-pesquisador e seus campos de atuação, realizada na Galeria Espaço Piloto (UnB). Em seguida, foi
observada a estrutura do Espaço Piloto. Fotografamos as partes interna e externa, tendo em vista a acessibilidade para pessoas com
deficiência Além disso, acompanhamos de perto os trabalhos de montagem da exposição, porém sem interferir no desenvolvimento do
processo criativo dos artistas. Nosso objetivo com essa observação foi buscar compreender o universo do artista, pois é de extrema
importância adquirir “um conhecimento sobre a obra, inclusive com entrevista ao artista, se possível for” (Holland, 2009).
Resultados: Aplicamos as recomendações de Holland (2009) apresentadas por Aderaldo (2014) em sua tese de Doutorado para a
audiodescrição de artes visuais, de que é de fundamental importância para o trabalho do audiodescritor a investigação sobre questões
artísticas. O diálogo com o artista, através de entrevistas ou conversas, a coleta de dados sobre o processor de criação, se possível desde a
concepção da obra até a montagem e exposição, aproximam o audiodescritor da obra e do artista. O reflexo disso só pode ser positivo para
a audiodescrição. Dessa forma, podemos afirmar que os parâmetros sugeridos por Aderaldo (2014) contribuíram para a confecção das
audiodescrições. O audioguia foi executado de acordo com as recomendações de Neves (2012) e Jiménez-Hurtado (2012), considerando
que este deve conter não apenas as informações de um áudio guia para videntes, mas também as audiodescrições das obras e do espaço.
Conclusão: Segundo Holland (2009), a audiodescrição deve tentar chegar ao coração da obra de arte e recriar uma experiência sensorial”.
Nesse sentido, a audiodescrição apenas será bem sucedida se ao sair de uma galeria de arte, as pessoas com deficiência visual possam
estar em condições de discutir sobre a própria relação sensorial com o objeto descrito, e não sobre a capacidade retórica do
audiodescritor” (Holland, 2009 apud Aderaldo, 2014). Portanto é de extrema importância que o audiodescritor reconheça seu papel como
observador, narrador e tradutor da obra, mas entenda que não faz parte dela. Não significa descartar as impressões do audiodescritor. A
partir do trabalho de investigação - ao explorar o ambiente em que o artista se insere, suas motivações artísticas e a forma que desenvolve
seu trabalho, somadas à visão de mundo - o domínio do audiodescritor dos parâmetros adequados àquele tipo de descrição poderá levar à
experiência estética da obra pelas pessoas com deficiência visual.
Palavras-Chave: Audiodescrição, artes visuais, audioguia, deficiência visual, acessibilidade
Colaboradores: Charles Rocha Teixeira, Cayo Honorato
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Purificação e caracterização da atividade eletrofisiológica de uma toxina isolada da peçonha do
escorpião Tityus obscurus
Diogo Vieira Tibery
Unidade Acadêmica: Departamento de Ciências Fisiológicas
Instituição: UnB
Orientador (a): ELISABETH NOGUEIRA FERRONI SCHWARTZ
Introdução: A peçonha dos escorpiões possui peptídeos, que atuam em canais iônicos dependentes de voltagem, de forma a alterar a
permeabilidade da membrana a íons. Nessas peçonhas há 2 classes de toxinas que atuam em Nav, as aNaTxs que retardam ou inibem a
corrente de inativação dos canais e prolongam o potencial, e as ßNaTxs, que tipicamente deslocam a dependência da voltagem de ativação
para potenciais mais hiperpolarizados e reduzem a amplitude da corrente. Da peçonha do escorpião Tityus obscurus, 15 sequências
percussoras para NaScTxs foram identificadas , entre elas, a Tc49b (To1), uma toxina que inibiu as correntes de Na+ em células granulares
de cerebelo de rato na dose de 100nM . Os resultados com a Tc49b não são suficientes para definir seu mecanismo de ação, mas como
parece não alterar a inativação dos canais de Na+, sugere-se que não seja uma aNaTx. Assim, os objetivos deste trabalho foram purificar a
toxina Tc49b e iniciar a caracterização da sua atividade nos diferentes canais Nav.
Metodologia: A peçonha do escorpião T. obscurus foi obtida por eletroestimulação do segmento da cauda anterior ao aguilhão,
centrifugada e liofilizada. Alíquotas de 1,0 mg de peçonha foram submetidas à cromatografia por RP-HPLC em coluna analítica C18
(Phenomenex, EUA) com um gradiente linear binário de solução aquosa de TFA 0,12% (A) e de solução de acetonitrila e TFA 0,1% (B) e com
um fluxo de 1,0ml/min e absorbância monitorada a 216 e 280 nm. Frações foram coletadas e liofilizadas. Para confirmação de massa
molecular e pureza do peptídeo foi realizada por espectrometria de massa (MS) em MALDI TOF/TOF em modo positivo linear. Os testes
eletrofisiológicos foram realizados com a técnica de patch clamp na configuração whole cell em células HEK expressando canais de sódio
hNav1.6 na concentração de 100nM da toxina. As células foram cultivadas em meio DMEM (4.5g/l glicose), soro fetal bovino 5%, MEM
(Minimum Essential Medium) 1% e antibiótico g418 1%.
Resultados: A toxina To1, que elui aos 32% de acetonitrila na peçonha bruta, foi purificada por meio de três passos cromatográficos em RPHPLC. A massa molecular obtida por MALDI TOF/TOF MS é de [M+H]+ = 7410,89 Da, conferindo com o obtido anteriormente. A toxina To1
não apresentou efeitos nas correntes de Na+ em canais hNav1.6 nas concentrações de 100nM.
Conclusão: A sequência do peptídeo e a massa molecular (MW) já foram elucidadas em trabalhos anteriores. A MW do peptídeo foi
confirmada por MS evidenciando que se trata da To1. Esta foi descrita como uma NaTx, com efeito em canais Nav em células granulares do
cerebelo, existindo, provavelmente, mais de um subtipo de canal de sódio envolvido na resposta. Nessas células, To1 inibiu quase
completamente a corrente de sódio na concentração de 100 nM. Na mesma concentração, To1 não teve efeito nos canais hNav1.6
testados no trabalho. Tal resposta pode estar relacionada à especificidade da To1 para outros subtipos de canais de Na+ ou à baixa
concentração testada em hNav1.6. Canais Nav são os iniciadores do potencial de ação em células excitáveis, assim, toxinas que interferem
com a atividade desses canais podem desempenhar papeis farmacológicos como anestésicos locais, drogas antiepiléticas e antiarrítmicas.
A avaliação da especificidade em subtipos de Nav é fundamental e será objeto de estudo futuro.
Palavras-Chave: Tityus obscurus, patch Clamp, To1, NaTx12.1, Tc49b, toxina, escorpião, canal iônico, Nav
Colaboradores: Caroline Barbosa Farias Mourão, Leandro Ambrósio Campos, Alessa Bembom Garcia
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Tendências do Financiamento e Controle Democrático da Política de Direitos da Cidadania no Brasil
Djonatan Kaic Ribeiro de Souza
Unidade Acadêmica: Departamento de Serviço Social
Instituição: UnB
Orientador (a): IVANETE SALETE BOSCHETTI
Introdução: O plano de trabalho do PIBIC 2014-2015 “Tendências do Financiamento e Controle Democrático da Política de Direitos da
Cidadania no Brasil” faz parte do Projeto de Pesquisa orientado pela professora Ivanete Salete Boschetti intitulado “A condição
contemporânea do Estado Social Brasileiro”. No âmbito das Políticas de Cidadania, este Plano focou a análise nos princípios e diretrizes dos
direitos destinados a População LGBTT no Brasil, mais especificamente o controle democrático nas Políticas para a população LGBTT,
exercido no âmbito do Conselho Nacional de Combate a Discriminação LGBT (CNCD) e nas Conferências Nacionais LGBT. São estes
instrumento de controle democrático instituídos após a Constituição de 1988 que esta população dispõe para fiscalizar o uso do fundo
público pelo Estado. Os objetivos específicos do Plano foram: a) Identificar a natureza do Conselho Nacional de Combate a Discriminação
LGBT (CNCD), b) Verificar quais são as representações de movimentos LGBTT no CNCD, c)
Metodologia: A abordagem teórico-metodológica adotada foi a critico-dialética e o principal procedimento adotado foi a análise
documental. Trata-se de pesquisa qualitativa destinada a compreender as características particulares das políticas voltadas para a
população LGBTT. A principal fonte de pesquisa foram os documentos disponíveis no site da Secretaria Nacional de Direitos Humanos da
Presidência da Republica,(SNDH/PR) através do Conselho Nacional de Combate a Discriminação LGBT (CNCD/LGBT). A análise abordou o
Conselho desde sua criação em 2010 até 2014, respectivamente último ano do Governo Lula (2003-2010) e o primeiro mandato do
Governo Dilma (2011-2014). Os principais documentos consultados foram as deliberações que regulamentam e normatizam as ações de
materialização das políticas sociais e ações organizadas pelo Conselho, sejam elas - leis, decretos, normas, portarias e relatórios
deliberadas pelo CNCD/LGBT.
Resultados: O Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de pessoas Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e
Transexuais foi criado pelo Decreto n°7388 de 09 de Dezembro de 2010 e é vinculado a Secretária Nacional de Direitos Humanos da
Presidência da Republica (SDH-PR). O CNCD/LGBT é composto por 30 Membros titulares designados pela SDH-PR com mandato de 2 anos,
sendo 15 compostos pela Sociedade Civil e outros 15 do Poder Público Federal. Os membros da Sociedade Civil presentes no Conselho são
hoje entidades sociais na defesa dos direitos e das pautas LGBTT, trazem para a cena pública debates e ações importantes que visibilizam e
problematizam a condição social das pessoas LGBTT, através de ações tanto no âmbito de produção de conhecimento quanto de
mobilização social via movimentos sociais. As deliberações analisadas apontam um cenário complexo na luta por direitos LGBTT, onde há
pouca materialidade dos direitos, mesmo levando em consideração o CNCD/LGBT ter apena
Conclusão: Através das leituras das resoluções deliberadas pelo Conselho Nacional de Combate a Discriminação LGBT, pode-se perceber
que no campo das políticas públicas destinadas a promover a cidadania para a população LGBT, ainda há muito que se avançar em várias as
esferas, desde a forma de acesso, até a composição do conselho e as prioridades que o conselho vem enfatizado em suas deliberações. A
própria história do conselho mostra o atraso na construção de um espaço público de controle democrático, visto ter sido instituído
somente em 2010, sendo a pauta LGBT histórica. O CNCD/LGBT ainda está definindo suas estruturas, concepções, organizações internas,
que são questões importantes tanto para um bom desenvolvimento do conselho como para os tramites burocráticos impostas sobre a
estrutura de um Conselho de Direitos. Mas é inquietante observar que as ações do CNCD/LGBT revelam uma paralisação política
organizativa dentro do Conselho para avanços mais progressistas na perspectiva de direitos. Sab
Palavras-Chave: LGBTT, Controle Social, Política Social, Direitos, Estado Social
Colaboradores: A realização da pesquisa contou com a colaboração de outros alunos que também participam da pesquisa e dos discentes
do GESST
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Potencial neurogênico da Sonata de Mozart na hipóxia isquêmica encefálica induzida
experimentalmente em ratos: avaliações psicocomportamentais
Domitilla Marchiori SantAnna Leal de Oliveira
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ciências da Saúde
Instituição: UnB
Orientador (a): VANIA MARIA MORAES FERREIRA
Introdução: A musicoterapia exerce alterações fisiológicas no sistema nervoso central (SNC) e periférico. Dessa maneira, ela parece
interferir em traumas neurológicos de origens variadas. A sonata de Mozart, por exemplo, tem apresentado efeito modulatório em muitos
aspectos relacionados às consequências decorrentes da hipóxia cerebral. Resultados parciais de nosso Laboratório mostraram que a
interpretação da música pelo cérebro depende de sua fase de amadurecimento do SNC. Baseado nessas informações, o objetivo desta
pesquisa foi fazer um levantamento da literatura, avaliando a eficácia da música nas alterações psicocomportamentais em humanos e
animais experimentais com hipóxia isquêmica encefálica, visando uma análise comparativa com os resultados observados
experimentalmente.
Metodologia: Para tal, foi feito um estudo retrospectivo nos últimos 10 anos, com abordagem quantitativa e qualitativa sobre a
interferência da música nas alterações comportamentais decorrentes da isquemia cerebral. 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, considerou-se como os principais unitermos: behavior, cerebral hypoxia ischemia, music therapy. Não foram consideradas as
informações que não eram provenientes de revistas indexadas internacionalmente ou de anos que não contemplaram o período dos
últimos 10 anos.
Resultados: Observou-se que alterações mentais e comportamentais podem surgir como consequência de diversos tipos de doenças
encefálicas, incluindo a hipóxia cerebral. A aplicação de musicoterapia como tratamento coadjuvante pode ajudar pacientes com distúrbios
mentais graves, dentre eles a depressão maior e a esquizofrenia. Os resultados apontaram para o fato de que esta terapia, associada ao
tratamento convencional, tem efeito significativo sobre o estado geral, a sintomatologia global, os sintomas negativos, a depressão e a
ansiedade. Estes benefícios foram encontrados independentemente do diagnóstico, no entanto dependeram fortemente do número de
sessões. Os sinais de melhora foram observados nos pacientes mesmo com poucas sessões de terapia, todavia, o número maior de
sessões, com frequência regular, foi necessário para alcançar benefícios adicionais e duradouros. Portanto, a “dose” de musicoterapia
pareceu ser importante para que se observassem os efeitos benéficos. Ainda reforça-se que tais
Conclusão: Em um contexto geral, conclui-se que o uso da música tem demonstrado melhorias na atenção, na motivação, no relaxamento
e na vocalização de portadores de paralisias cerebrais e de traumas decorrentes da isquemia cerebral, além da redução dos níveis de
estresse, ansiedade e depressão. Isso se deve à sua capacidade de levar à expressão de sentimentos e interconexões entre experiências
diversas, podendo auxiliar pacientes com desordens mentais em sua integração nas atividades sociais.
Palavras-Chave: Ansiedade, Depressão, Hipóxia, Locomoção, Musicoterapia
Colaboradores: Karla Maria Mendes do Amaral, Nadyelle Targino de Melo, Stéphanie Marchiori SantAnna Leal de Oliveira
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Avaliação de diferentes condições para extração de RNA viral em amostras fecais
Doralice Ribeiro Alves
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade da Ceilândia
Instituição: UnB
Orientador (a): THAÍS ALVES DA COSTA LAMOUNIER
Introdução: Os Norovírus (NV) são responsáveis pela maioria das gatroenterites humanas não bacterianas em todo o mundo e estima-se
que 218.000 mortes ocorram anualmente em crianças menores de 5 anos com 1,1 milhões de internações decorrentes da infecção viral.
Estes vírus são considerados altamente infecciosos e permanecem viáveis no meio ambiente principalmente em água. Os NVs foram
classificados em cinco genogrupos distintos (GI a GV) com base na caracterização molecular das sequências gênicas, principalmente da
proteína de capsídeo. Os genogrupos, GI, GII e GIV são encontrados em humanos e o genogrupo GII genótipo 4 é detectado em mais de
90% dos casos da doença. O objetivo do trabalho é avaliar o perfil dos microrganismos causadores de gastroenterites em fezes diarreicas
de pacientes no Distrito Federal por meio da pesquisa molecular de vírus causadores de gastroenterites além de propor atividades voltadas
para a profilaxia de doenças gastrointestinais.
Metodologia: As amostras diarreicas foram submetidas a um processo de extração de RNA pela metodologia de Trizol em duas condições
diferentes: após serem congeladas a
-20oC e a -80oC, em seguida realizada a transcrição reversa RT-PCR para obtenção do cDNA. Foi
realizada a amplificação por meio do PCR multiplex e corrida em gel de agarose para que fosse possível distinguir, por meio do tamanho do
amplicon, qual o possível agente viral presente na amostra. Os pares de oligonucleotídeos NoroII/4 BamH I For e M10 Sac Pst I Rev foram
utilizados para amplificar por meio da técnica de PCR, os genes que correspondem às proteínas VP1, VP2 e a região 3’UTR de Norovirus.
Um par de oligonucleotídeos SLV5317 e SLV5749 foram utilizados para a detecção de Sapovirus GI e GII. Este trabalho foi aprovado pelo
Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos da Universidade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília CAAE:
31843414.6.0000.0030.
Resultados: Do total de 15 amostras analisadas e após a realização da técnica de PCR multiplex não foi possível observar a presença de
vírus causadores de gastroenterites. Estas amostras também foram processadas para a análise de cepas de Escherichia coli
enteropatogênicas no intuito de verificar coinfecção viral e bacteriana. Novas amostras estão em processamento para a análise dos perfis
de vírus causadores de gastroenterites, principalmente Norovirus.
Conclusão: No Brasil, o sistema de vigilância de diarreia aguda do Ministério da Saúde não inclui o diagnóstico de norovírus e este fato não
permite a sua avalição no impacto da saúde pública. Os dados epidemiológicos das noroviroses no Brasil são subestimados se comparado
com os dados mundiais, sendo que o diagnóstico e levantamentos epidemiológicos são realizados basicamente por grupos de pesquisa.
Baseado nas gastroenterites virais sendo a maioria diagnosticada como rotavirose mas, sabendo que o Norovírus é o agente causal da
maioria das gastroenterites não bacterianas em todo o mundo e que o seu diagnóstico ainda não está muito bem estabelecido no que diz
respeito à utilização de kits diagnósticos, é muito importante realizar trabalhos que possam analisar o perfil molecular e epidemiológico
destes vírus em gastroenterites no Distrito Federal.
Palavras-Chave: Gatroenterites, Norovirus, Perfil epidemiológico
Colaboradores: Doralice Ribeiro Alves
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Detecção de áreas queimadas em imagens do sensor MODIS na região do Parque Nacional da Serra da
Canastra
Douglas Cassimiro Lopes
Unidade Acadêmica: Departamento de Geografia
Instituição: UnB
Orientador (a): OSMAR ABILIO DE CARVALHO JUNIOR
Introdução:
Metodologia:
Resultados:
Conclusão:
Palavras-Chave:
Colaboradores:
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A atuação de pastores negros e negras no combate ao racismo no contexto de igrejas evangélicas do
Distrito Federal
Douglas da Conceiçao Fernandes
Unidade Acadêmica: Departamento de Saúde Coletiva
Instituição: UnB
Orientador (a): RITA LAURA SEGATO DE CARVALHO
Introdução: Tendo como fundo analítico a relação entre religião, política e direitos humanos, a pesquisa versa sobre alguns movimentos e
associações dissidentes formadas principalmente por pastoras e pastores negras e negros que questionam pressupostos das igrejas
evangélicas tradicionais, especialmente as variantes neopentecostais. É o caso, por exemplo, da Aliança de Negras e Negros Evangélicos do
Brasil (ANNEB), cuja missão, entre outras, consiste em combater o racismo dentro e fora das igrejas evangélicas, além de promover a
experiência da intereligiosidade dentro das mesmas. As perguntas que a pesquisa indaga são: quais são as redes que conformam a atuação
política dessas alianças e associações no Distrito Federal? Como elas surgem e se movimentam? Quais são os atores? Em que medida suas
atuações minam as diversas formas de opressão? Como elas pretendem desestabilizar o terreno do evangelho tradicional, marcado
fortemente pela perseguição à cosmologia afro-brasileira?
Metodologia: A metodologia utilizada no trabalho foi de natureza qualitativa. Na sua previsão inicial, a pesquisa contava com uma longa
fase de campo etnográfico, mas no curso da investigação, a etnografia acabou tendo um papel residual. Se, de um lado, o aluno não
realizou uma prática de campo extensiva, ele investiu bastante tempo na leitura e análise de etnografias, que, de alguma forma, trabalham
na interface entre Direitos Humanos e religião, especialmente no que se refere ao contexto religioso evangélico. Passou revista aos
principais bancos de dissertações de mestrado e teses de doutorado das universidades brasileiras, por meio dos programas de pósgraduação em Antropologia Social notoriamente consolidados nacionalmente, como é o caso dos programas da Universidade Federal de
Rio de Janeiro, Universidade de Brasília e Universidade de São Paulo. Realizou, ainda, várias entrevistas abertas com pastores que atuam
politicamente nas referidas associações e alianças.
Resultados: A pesquisa constatou que, de fato, as iniciativas em relação a um ambiente religioso evangélico mais oxigenado e aberto à
diferença, em termos raciais, de gênero e de sexualidades não normativas, existem e têm diversas linhas de ação. Reparações teológicas,
luta de mulheres por espaços de destaque e prestígio dentro das congregações, e experiências educativas que busquem nas outras
religiões noções de ética igualmente legitimas espiritual e politicamente podem ser citadas como algumas lutas bastante penosas que são
detonadas por essas redes e alianças. Entretanto, essas iniciativas são bastante minoritárias, mas nem por isso irrelevantes, em um meio
evangélico cada dia mais conservador. A pesquisa também examinou, de forma incipiente, a confluência e intersecção entre as demandas
da igualdade racial e, por exemplo, a batalha das igrejas inclusivas do DF, que são lideradas por homossexuais e que unem, em oposição
aos templos tradicionais, desenvolvimento espiritual e liberdade no exercí
Conclusão: Junto à leitura de trabalhos acadêmicos que investigam como grupos historicamente discriminados e oprimidos tem deixado
sua marca em templos religiosos, modificando percepções, práticas, representações e as formas litúrgicas, explorei como a experiência dos
pastores negros, vitimados numa sociedade racista, leva para dentro de seus templos uma perspectiva sensível à diversidade do mundo.
Muito diferente das igrejas tradicionais, onde outras religiões tem que ser combatidas e eliminadas em prol da conversão a um Deus único,
no discurso desses pastores e em suas lutas políticas, a alteridade é uma questão central. Vários linhas de indagação podem ser derivadas
da temática: violência dentro das igrejas, homofobia, e a atuação de grupos minoritários dentro dessas congregações.
Palavras-Chave: Religião- Direitos Humanos- Pastores Negros
Colaboradores: Colaboram com a minha pesquisa, na qualidade de informantes principais, os pastores Wilson e Waldicéia Morais.
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Hipertensão e Diabetes Mellitus como fatores de risco para lesão renal aguda de acordo com as
Classificações RIFLE e AKIN
Douglas Oliveira de Aquino
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade da Ceilândia
Instituição: UnB
Orientador (a): MARCIA CRISTINA DA SILVA MAGRO
Introdução: A detecção precoce da lesão renal aguda (LRA) na comunidade ainda é um grande desafio no meio científico. Essa patologia
pode ser considerada uma doença grave e que representa riscos para a vida do indivíduo. Objetivos: Descrever a incidência da LRA em
pacientes diabéticos e hipertensos na atenção primária por meio das Classificações RIFLE e AKIN
Metodologia: Estudo longitudinal, prospectivo, quantitativo. Desenvolvido durante o período de 12 meses em uma Unidade de Atenção
Básica do Distrito Federal. Foram incluídos 79 pacientes com idade igual ou superior a 18 anos, cadastrados no programa de assistência ao
diabetes e hipertensão, sem história de lesão renal prévia de acordo com o estágio 1 ou de risco das Classificações AKIN/RIFLE e que não
foram submetidos a exames contrastados nas últimas 72 horas anterior ao início do acompanhamento e excluídos aqueles com história de
insuficiência renal crônica. Para avaliação da função renal foi utilizado apenas o critério creatinina das Classificações RIFLE e AKIN. Valores
de p < 0,05 foram considerados significativos.
Resultados: A maioria (74,7%) dos pacientes era do sexo feminino, com idade média de 60 ? 10 anos, índice de massa corpórea de 28,1
kg/m2. Dos pacientes acompanhados, 94,9 % eram hipertensos.Verificou-se que 5,1% dos pacientes acompanhados evoluíram com
disfunção renal, mas precisamente no estágio de risco pela Classificação RIFLE, enquanto 12,7% foram estratificados no estágio 1 pelo
AKIN. Nenhum paciente foi estratificado no estágio de lesão ou falência renal.
Conclusão: Foi observado que a Classificação AKIN identificou maior número de pacientes no estágio de risco em relação a Classificação
RIFLE. Todos os pacientes hipertensos e diabéticos estratificados pelas Classificações RIFLE e AKIN estavam predominantemente no estágio
de risco, revelando a possibilidade de implementação de estratégias de prevenção para evitar a progressão do acometimento da função
renal, minimizando custos para o sistema de saúde.
Palavras-Chave:
Colaboradores: Não se aplica.
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BRICS no G-20: Necessidade de um Estudo Aprofundado
Edgard Carneiro Vieira
Unidade Acadêmica: Instituto de Relações Internacionais
Instituição: UnB
Orientador (a): DANIELLY SILVA RAMOS BECARD
Introdução: A pesquisa teve como intuito compreender a articulação do grupo BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) na
formulação de políticas monetárias e financeiras nas suas cúpulas e nas reuniões do Grupo dos Vinte financeiro (G20) entre 2008 e 2012.
Dessa forma, a questão-chave foi: há predomínio de harmonia, cooperação ou discórdia no BRICS na formulação de políticas monetárias e
financeiras? A busca pela sua resposta levou a uma série de perguntas específicas, quais sejam: (I) como são abordados os temas
referentes à formulação dessas políticas nas cúpulas do agrupamento? (II) Em caso de temas em que todos os membros do agrupamento
estejam de acordo, como eles atuam para defendê-los nas reuniões de chefes de Estados do G20? (III) E quando há divergências entre os
membros do BRICS, como esses países coordenam suas ações em tal fórum multilateral? A resposta se mostrou fundamental para
constatar a capacidade de articulação do BRICS como grupo nos temas em tela.
Metodologia: O trabalho valeu-se de métodos qualitativos e quantitativos. Com relação aos métodos qualitativos, destacam-se: (I) a
utilização dos conceitos de cooperação, harmonia e discórdia presentes na obra After Hegemony: Cooperation and Discord in the World
Political Economy de Robert Keohane (1984) como referencial teórico, (II) a realização de análise comparada dos tópicos referentes às
políticas monetárias e financeiras nas declarações emitidas após as cúpulas de Chefes de Estado do BRIC/BRICS e do G20 de 2008 a 2012,
(III) a aplicação de argumentos de especialistas acerca dos resultados de tais cúpulas. Com relação aos métodos quantitativos, o trabalho
valeu-se da medição dos empréstimos realizados pelos países do grupo BRICS ao Fundo Monetário Internacional (FMI) no período em
questão e da análise do impacto das reformas do sistema de quotas dessa instituição na porcentagem das mesmas destinadas aos países
formadores do BRICS.
Resultados: A partir da aplicação dos métodos supracitados, chegou-se a importantes resultados. Primeiramente, notou-se que a discussão
acerca do câmbio não esteve presente nas cúpulas internas do agrupamento BRICS, porém foi um tema recorrente nas reuniões do G20.
Nestas, foi defendida uma liberalização das taxas de câmbio. Também se chegou à constatação de que a reforma das instituições
financeiras internacionais (IFIs) já existentes é plenamente defendida por todos os membros do agrupamento BRICS, mas sofreu resistência
por parte do Congresso dos Estados Unidos. Por fim, concluiu-se que as cúpulas anuais do agrupamento e as reuniões às margens do G20
são fundamentais para definir os pontos de interesse dos países do agrupamento e o que será por eles defendido nas reuniões do G20 com
relação aos temas de ordem financeira e monetária.
Conclusão: Com base nos resultados acima e no referencial teórico da pesquisa, foi possível chegar a algumas conclusões. Primeiro, a
ausência da discussão acerca da flexibilização da taxa de câmbio nas cúpulas do BRIC/BRICS não impediu que predominasse a cooperação
entre os membros do agrupamento e entre eles e os demais membros do G20 nesse tema. Isso se deu porque mesmo os países do BRICS
mais resistente à flexibilização cooperaram com os demais membros do G20 ao valorizarem suas moedas após cúpulas do grupo e ao
permitirem que os documentos finais fizessem menção à importância de não manter taxas artificiais de câmbio (mostrando um predomínio
da visão econômica liberal em tal fórum). Com relação às reformas das IFIs, percebeu-se existir uma cooperação intra-BRICS, na medida em
que o grupo anunciou a criação de duas instituições a partir da resistência do congresso norte-americano de autorizar a efetivação das
mudanças naquelas já existentes.
Palavras-Chave: BRICS, G20, Crise Internacional, Câmbio, Reforma das Instituições Internacionais, Instituições Financeiras Internacionais.
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A apropriação do rap e seu modo de crítica (periférica) às desigualdades no Brasil.
Edilene Macedo de Lima
Unidade Acadêmica: Departamento de Sociologia
Instituição: UnB
Orientador (a): STEFAN FORNOS KLEIN
Introdução: O presente artigo tem por finalidade tratar a expressão musical RAP (rythm and poetry: ritmo e poesia), analisando para tal o
contexto de imersão do mesmo no DF e suas transformações ao longo dos anos 1980 e início dos anos 1990, até o presente momento. A
partir do conceito de habitus em Pierre Bourdieu, revisitado por Jessé de Souza, busca-se compreender os espaços que o estilo musical RAP
ocupa nas dimensões socioculturais brasileiras. Além do mais são analisadas as características pelas quais o RAP é comumente associado à
marginalidade e a determinados grupos ou classes sociais, fazendo com que este estilo musical seja fortemente discriminado. A linguagem,
para tanto, é um pressuposto de análise que aparece como uma expressão prática e contextualizada de uma ação social, devendo também
ser objeto de nossa interpretação sociológica.
Metodologia: O trabalho preocupa-se em analisar, desse modo, a origem social dos artistas bem como a linguagem usada no RAP e a
apropriação do discurso como ferramenta de conscientização que busca denunciar os problemas sociais enfrentados pela periferia. De
outro lado, tenta-se ainda abordar as formas de legitimação e seus aspectos culturais através das expressões presentes nas letras e a partir
disso, discutir os mecanismos de reconhecimento social de seus agentes frente à população para a qual ele se volta, numa clara dinâmica
de oposição centro-periferia. Para realizar isso recorre-se numa comparação entre os conceitos de habitus conforme os autores citados na
introdução e se incorpora a literatura a cerca do RAP no Brasil e no DF.
Resultados: A pesquisa tem pretensão qualitativa, de modo que não apresente resultados quantitativos. O que se pode perceber, por
exemplo, como esse estilo musical atua de forma a cobrar das autoridades e do Estado melhorias para a população periferizada e como ele
passa a ser alvo de pautas governamentais.
Conclusão: Os autores do RAP formulam uma linguagem em suas músicas que, considerando que ocupam os mesmo espaços e partilham
das mesmas condições materiais dos jovens da periferia, desenvolvem uma forma de diálogo mais próxima das pessoas que fazem parte
desse cotidiano. Por esse motivo, torna-se mais fácil a compreensão da mensagem que se pretende compartilhar, produzindo espaços de
reflexão. A linguagem é importante porque reconhece o outro e, a partir disso, o agrega em contextos político e econômico. É uma
linguagem própria desenvolvida para formar e consolidar elos entre seus pares. Como identifica Maria Rita Kehl ao analisar a musica do
Racionais MCs, aquilo que é entendido como gíria pelas pessoas descontextualizadas, pode ser interpretado, na verdade, como um dialeto.
Essa apropriação crítica das palavras constitutiva desse dialeto é tida, portanto, como uma ferramenta de conscientização.
Palavras-Chave:
Colaboradores: .
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Estimulação dupla de neutrófilos com LPS e TNF
Edna Maria Guimaraes Gomes
Unidade Acadêmica: Departamento de Biologia Celular
Instituição: UnB
Orientador (a): WAGNER FONTES
Introdução: Os neutrófilos humanos são as primeiras células recrutadas a partir da corrente sanguínea ao local da infecção. Neutrófilos
podem ser ativados em resposta à presença de moléculas liberadas por microrganismos, como as bactérias Gram-negativas, que liberam
um mediador pró-inflamatório denominado LPS, ou por outros mediadores endógenos, como TNF, liberados na presença ou ausência de
infecção. O LPS é uma endotoxina, que estimula a produção de citocinas, geração de ROS, expressão de ß-integrinas e L-selectinas,
realização de fagocitose e inibição da apoptose, ao passo que o TNF é uma citocina pró-inflamatória, que aumenta a adesão do leucócito e
estimula a secreção de quimiocinas e induz a ativação do neutrófilo para a liberação de ROS e enzimas proteolíticas. Apesar da ação
individual de cada um desses ativadores já ser bem caracterizada, pouco se conhece acerca da ação conjunta de ambos, havendo
evidências de que estímulos múltiplos desencadeiam respostas distintas das individuais.
Metodologia: O sangue heparinizado foi obtido a partir de voluntários adultos saudáveis do sexo masculino. Os neutrófilos foram isolados
por centrifugação em gradiente de Percoll, em seguida as células foram lavadas com HBSS. As amostras foram submetidas à hemólise
hipotônica de glóbulos vermelhos residuais e ativadas. Foram preparadas cinco alíquotas respeitando-se o limite mínimo de células em
cada lâmina. Ativadas durante 30 minutos no total com LPS 100ng/mL, TNF 10 ng/ML, LPS e TNF, TNF e LPS e a quinta alíquota como
controle negativo, em que não houve ativação. As ativações foram feitas na presença de plasma e analisadas pelo método qualitativo de
NBT (microscopia), em que se verificou a ocorrência da ativação. Antes da ativação, as alíquotas foram incubadas por 45 minutos à
temperatura de 37°C. As amostras foram então analisadas utilizando microscópio óptico invertido.
Resultados: Os nossos resultados mostraram que a ativação com LPS resultou num número maior de células estimuladas, comparado ao
que ocorreu com os estímulos duplos LPS+TNF e TNF+LPS e estes, por sua vez, superaram a ativação por TNF. Quanto aos estímulos duplos,
a ativação por LPS + TNF foi maior que a do TNF + LPS.
Conclusão: Observou-se uma resposta gradual (LPS > LPS+TNF > TNF+LPS > TNF). Alguns estudos mostraram que a ativação de neutrófilos
por LPS é intensificada, quando realizada em meio plasmático, em que a proteína ligadora de LPS (LBP) e septina facilitam a resposta de
neutrófilos ao LPS via CD14 e TLR-4 [11], favorecendo a ativação in vitro mesmo em concentrações mais baixas de LPS. Ainda não há relatos
na literatura que expliquem a menor resposta do neutrófilo ao LPS quando exposto previamente ao TNF. Levantamos a hipótese de um
possível efeito modulador da resposta ao TNF, que ainda demanda ensaios comprobatórios.
Palavras-Chave: neutrófilos, resposta inflamatória sistêmica, LPS, TNF, inflamação, espécies reativas de oxigênio.
Colaboradores: Edna Maria Guimarães Gomes, Micaella P. Fonseca, Greiciane de Souza Gomes, Mariana de Souza Castro, Wagner Fontes
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Análogos de peptídeos citolíticos: avaliação dos efeitos antiproliferativos sobre bactérias patogênicas
Eduarda Campos Alcantara de Araujo
Unidade Acadêmica: Departamento de Ciências Fisiológicas
Instituição: UnB
Orientador (a): MARIANA DE SOUZA CASTRO
Introdução: Peptídeos antimicrobianos isolados da pele de anuros têm despertado um crescente interesse devido ao seu potencial
terapêutico, uma vez que apresentam um largo espectro de atividades antiproliferativas e citotóxicas contra bactérias, fungos e
protozoários. Dentre os diversos peptídeos já isolados, encontra-se a pentadactilina, isolada da secreção de Leptodactylus pentadactylus e
L. labyrinthicus. Em estudos previamente realizados, este peptídeo apresentou baixa atividade hemolítica contra eritrócitos humanos e
inibição da proliferação celular de bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, porém com baixa potência. Assim, o presente trabalho visou
o aperfeiçoamento dos efeitos do peptídeo selvagem pentadactilina por meio de modificações em sua estrutura primária.
Metodologia: Análogos do peptídeo pentadactilina foram propostos após extensa revisão da literatura pertinente e análises da estrutura
primária do peptídeo selvagem. Tais análogos foram produzidos por síntese química em sintetizador automático de peptídeos
empregando-se a química Fmoc. Em seguida, foram purificados por meio de cromatografia liquida de alta eficiência, utilizando-se coluna
de fase reversa C18. Os análogos sintetizados foram submetidos a análise por espectrometria de massas com o objetivo de se avaliar seu
grau de homogeneidade e a correção do processo de síntese. De posse dos análogos propostos, ensaios in vitro para avaliação da atividade
antiproliferativa sobre bactérias patogênicas Gram-negativas e Gram-positivas, assim como para avaliação da atividade citolítica sobre
eritrócitos humanos foram realizados.
Resultados: Vários análogos do peptídeo pentadactilina foram propostos com variações na extensão da cadeia polipeptídica, bem como
substituições em regiões específicas do peptídeo selvagem. Tais análogos foram produzidos com sucesso por síntese química
automatizada, resultando em quantidades adequadas de material puro para a realização dos ensaios biológicos. Dentre os análogos
produzidos, alguns deles apresentaram atividade antiproliferativa e citotóxica contras as bactérias testadas. Efeitos citolíticos sobre
eritrócitos humanos também foram observados.
Conclusão: Tendo em vista os resultados obtidos, pode-se afirmar que a produção de análogos de peptídeos antimicrobianos é uma
alternativa viável para a produção de produtos biotecnológicos de interesse clínico e industrial.
Palavras-Chave: Análogos, Anuros, Pentadactilina, Peptídeos antimicrobianos, Síntese química
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Estudos sobre a Hidrólise Controlada de Polímeros para Formação de Micropartículas com Morfologia
Casca-Núcleo
Eduarda Santos Bernardes
Unidade Acadêmica: Instituto de Química
Instituição: UnB
Orientador (a): FABRICIO MACHADO SILVA
Introdução: A embolização intravascular é de suma importância no tratamento de tumores, aneurismas e malformações arteriovenosas. É
caracterizada pela introdução de material particulado finamente dividido, via cateter, na corrente sanguínea que conduz a região tumoral
com a finalidade de obstruir o fluxo sanguíneo nas proximidades da área lesionada. A interrupção do fornecimento de nutrientes à região
tumoral favorece a diminuição de seu tamanho e recuperação do tecido em curto período de tempo. Determinadas partículas poliméricas
podem apresentar as características necessárias, tais como esfericidade e distribuição de tamanho de partícula estreita, que favorecem o
tratamento. O desenvolvimento de materiais poliméricos com características próprias ao poli(álcool vinílico) é bastante atrativo. Neste
sentido, os polímeros de pivalato de vinila e metacrilato de metila, com grupo OH em suas cadeias, podem levar a partículas poliméricas
com as propriedades desejáveis para uso em embolização intravascul
Metodologia: As reações de polimerização em suspensão foram realizadas em reator de vidro borossilicato encamisado, acoplado a banho
térmico de água e condensador. Foi utilizada uma solução de PVA, iniciador peróxido de benzoíla com o monômero pivalato de vinila,
aquecidos até 85ºC ou com o monômero metacrilato de metila, aquecidos até 80ºC. Ambas as reações foram mantidas sob agitação
constante de 800 rpm durante 4 horas. As reações de hidrólise foram realizadas em balões de vidro de 50 mL com aquecimento em óleo e
sob sistema de refluxo. A mistura reacional contendo poli(pivalato de vinila) ou poli(metacrilato de metila), catalisador TBAHS e hidróxido
de sódio ou hidróxido de potássio em 20 mL dos solventes THF e diclorometano em diferentes frações, foi mantida em 50ºC durante 4
horas sob agitação constante. Os polímeros modificados foram lavados até pH neutro e secos.
Resultados: As amostras dos polímeros modificados foram submetidas à análise de espectroscopia no infravermelho. A análise mostrou
que a hidrólise do poli(pivalato de vinila) utilizando-se NaOH foi efetiva, pois observa-se a presença de banda larga entre 3200 e 3600 cm-1,
característico do grupo OH. O mesmo polímero tratado com KOH apresentou banda menor em relação ao tratado com NaOH, mostrando
que o grau de hidrólise foi menor nesse caso. A análise referente ao poli(metacrilato de metila) mostrou que o procedimento de hidrólise
utilizando-se NaOH foi pouco efetivo já que o espectro não apresentou a banda característica do grupo hidroxila, evidenciando que o OH
não foi inserido na cadeia do polímero. No que se refere à influência do solvente, observou-se hidrólise do polímero precursor em todos as
frações de solventes utilizados para o poli(pivalato de vinila) tratado com NaOH e leve favorecimento da reação em frações iguais de THF e
diclorometano para o mesmo polímero tratado com KOH.
Conclusão: Partículas poliméricas com estrutura modificada foram obtidas para o poli(pivalato de vinila) via reação de hidrólise, utilizandose hidróxido de sódio em presença do catalisador TBAHS. A influência do solvente utilizado teve maior significância para o polímero tratado
com hidróxido de potássio. A hidrólise mostra-se menos efetiva quando utilizado hidróxido de potássio, não se obtendo, portanto, um
polímero de estrutura alterada. Mostrou-se também que o poli(metacrilato de metila) não foi suscetível à hidrólise pelo método
empregado, o que evidencia que seu emprego em embolização vascular necessita de outras rotas para obtenção das características
desejáveis.
Palavras-Chave: Embolização intravascular, Pivalato de vinila, Metacrilato de metila, hidrólise, infravermelho, hidróxido de sódio.
Colaboradores: Alexandre Perez Umpierre, Alan Thyago Jensen, Juliete Silva Neves, Priscilla Araújo Victor.
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Investigação das complicações pós-operatórias imediatas antes e após a implementação do Programa
Fast-Track no Serviço de Coloproctologia do Hospital Universitário de Brasília
Eduardo Botelho Silva Mauad
Unidade Acadêmica: Faculdade de Medicina
Instituição: UnB
Orientador (a): JOAO BATISTA DE SOUSA
Introdução: As complicações associadas às intervenções cirúrgicas no intestino grosso já são conhecidas, podendo se relacionar
diretamente ao ato operatório ou indiretamente, ao se considerar as comorbidades apresentadas por cada paciente. Um dos grandes
problemas advindos dessas intercorrências são os aumentos de morbidade, de mortalidade, de custo terapêutico e de tempo de
permanência hospitalar. Diversas tentativas foram realizadas em busca da redução das taxas dessas complicações no pós-operatório. O
Fast-Track se baseia na abreviação do jejum pré-operatório, na abolição do preparo de cólon em cirurgias eletivas colorretais, entre outros.
Especificamente quanto às complicações imediatas, conhece-se a importância de seus impactos. Dentre as mais comuns, estão – além da
deiscência e da hemorragia- as infecções de sítio cirúrgico, as distensões abdominais e o íleo paralítico. É importante conhecer sua relação
com a adoção de medidas do Fast-Track. Para tal, faz-se necessário o levantamento de
Metodologia: O estudo se caracteriza como prospectivo não concorrente comparativo de pacientes operados para tratamento de afecções
no cólon ou no reto durante o período de 1o de Janeiro de 2005 até 31 de Dezembro de 2014. Os dados foram coletados após a aprovação
do projeto pelo Comitê de Ética e serão adquiridos através da base de dados e de prontuários médicos do Hospital Universitário de Brasília
(HUB). Quanto à análise estatística, a população do estudo será distribuida em dois grupos de acordo com a forma de conduta operatória:
Tradicional versus Fast-Track. Comparações de variáveis quantitativas entre os dois grupos serão feitas com o teste t de Student para
aqueles que tiveram uma distribuição normal ou teste não paramétrico de Mann -Whitney para aqueles sem distribuição normal. As
variáveis qualitativas serão apresentadas em números absolutos e percentuais e serão comparadas por meio do teste do qui-quadrado ou
teste exato de Fisher. Após a análise univariada, será empregado um modelo
Resultados: Foram analisados 53 pacientes operados pelo câncer colorretal antes da implementação do Fast-Track - sendo 54,71% destes
do sexo feminino e 45,29% do sexo masculino -, havendo relato de preparo de cólon em 91,83% do total, complicações operatórias
(incluindo infecções de sítio cirúrgico) de 34,04%, permanência média hospitalar de 13,48 dias e taxas de 20,40% para deiscências de
anastomoses e de 4,08% para a ocorrência de fístulas. Após o início da implementação (ainda parcial) do Fast-Track, foram analisados 59
pacientes – 60,71% do sexo feminino e 39,29% do sexo masculino -, com preparo de cólon em 70,37% do total, complicações operatórias
de 25%, permanência hospitalar média de 10,10 dias e taxas de 10,90% para a deiscência de anastomoses e de 5,45% para a ocorrência de
fístulas. A taxa de mortalidade operatória foi de 0% em ambos os períodos.
Conclusão: Espera-se verificar um menor índice de complicações imediatas – além de menor mortalidade e tempo de internação
hospitalar- no grupo operado após a implementação das medidas do Fast-Track. Acredita-se que, com o levantamento dos resultados, se
consiga fortalecer a implementação dessa estratégia em outros serviços públicos e privados e em outras áreas cirúrgicas. Portanto, o
objetivo final do trabalho é aprimorar o cuidado oferecido aos pacientes cirúrgicos, em especial aos da Coloproctologia, mas com
resultados passíveis de serem adaptados às demais áreas médicas
Palavras-Chave: Fast-track, adenocarcinomacolorretal, permanência hospitalar, complicações
Colaboradores: Luís Fernando Amarante Fernandes
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Desenvolvimento de uma técnica de recuperação de objetos em imagens – Bag of Features
Eduardo Calandrini Rocha da Costa
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Orientador (a): FLAVIO DE BARROS VIDAL
Introdução: É fato que a tecnologia cresceu muito e facilitou várias ramificações da vida do ser –humano. Com a imagem digital e a
internet foi-se criado uma banco de dados consideravelmente grande e, junto com isso, a necessidade de conseguir, de uma forma
eficiente, fazer pesquisa e busca de determinada informação nesse banco de imagens. Fazê-lo manualmente se torna inviável quando
lidamos com um banco de dados muito grande. Para isso, diversas técnicas foram desenvolvidas e muitas delas fazem o uso de métodos
conhecidos como bag of features (BoF), diretamente inspirado por técnicas tipo “bag of words” utilizadas em sistemas de recuperação de
informação textual. As técnicas de BoF são basicamente construídas envolvendo análises de textons formadores da textura dos objetos,
em conjunto com metodologias de classificação e reconhecimento de padrões. A proposta deste projeto de pesquisa é o desenvolvimento
de uma metodologia para recuperação de características em imagens utilizando a organização
Metodologia: Para dar início aos trabalhos foi-se feito um estudo para a assimilação e construção de base teórica suficiente para auxiliar a
compreensão da magnitude do projeto e para a implementação do mesmo. Para facilitar e tornar a assimilação dos estudos mais eficiente,
a implementação de cada parte foi feita juntamente com o estudo dos conteúdos necessários. O estudo foi iniciado com o estudo sobre
BoF utilizando-se dos materiais necessários para começar a implementar por inteiro a técnica. Contudo, por falta de experiência e
capacidade por parte do aluno, foi necessária uma simplificação para a implementação parcial da técnica. Para a verificação da
funcionalidade do código, foi-se acrescentado ruído às imagens para verificação das saídas. Como o projeto utiliza-se da técnica do BoF
com a formatação da busca em B-tree, para dar continuidade ao projeto foi-se feita a segunda parte do estudo do projeto no qual o estudo
feito foi o estudo sobre B-tree.
Resultados: O resultado mostra em janelas a imagem destacando a parte que aleatoriamente foi escolhida na primeira janela, em outra
janela a imagem mostrando qual foi a provável parte que pelos cálculos do código foi achada e, por fim, uma terceira janela com a parte
que foi escolhida aleatoriamente. Primeiramente os testes foram feitos com uma implementação de estrutura de dados simples,
utilizando-se de uma árvore simples. O nó raiz continha as informações dos cálculos do código para a obtenção da provável
correspondência dos objetos procurados.
Conclusão: O trabalho até a presente submissão se encontra em processo de finalização dos testes de validação.
Palavras-Chave: Visão Computacional, Bag of features, detecção de objetos
Colaboradores: Eduardo Calandrini e Prof. Flávio Vidal

458

Vol. 1

A tradição meta-ficcional em Eduardo Mendoza e Ítalo Calvino
Eduardo da Silva Cardoso
Unidade Acadêmica: Departamento de Teoria Literária e Literatura
Instituição: UnB
Orientador (a): ERIVELTO DA ROCHA CARVALHO
Introdução: O trabalho estuda o diálogo entre Sin noticias de Gurb (1991) do escritor espanhol Eduardo Mendonza e As cidades invisíveis
(1972) do italiano Ítalo Calvino, sendo inicialmente analisada a relação existente entre as obras mencionadas sob o âmbito da teoria da
metaficção na literatura espanhola contemporânea. Analisa-se assim a maneira como ambos autores optaram por escrever sobre alguém
que está escrevendo, alguém que está, de alguma maneira, construindo de maneira consciente uma narração, o que liga tanto a obra de
Mendoza como a de Calvino à tradição metaficcional inaugurada em seu tempo por Cervantes na sua obra-prima, Dom Quixote. Dessa
forma, o realmente importante nestas narrativas está colocado num segundo plano narrativo, o que nos leva ao conceito-chave de
intertextualidade proposto por Gerard Gennette.
Metodologia: O método utilizado é comparativo, e busca estudar nas obras selecionadas as complexas relações entre ficção e história, a
partir de algumas perguntas básicas entre ela a seguinte: como o texto literário consegue abarcar conjuntamente ficção e realidade e como
podemos delimitá-las dentro do discurso dos romances selecionados? Como os autores conseguem utilizar da ficção para criticar a
realidade e instigar um posicionamento do leitor a partir de tal questionamento? Para responder essas perguntas, tomou-se em
consideração a crítica dedicada ao tema, tanto no que se refere à intertextualidade (Genette), às questões referentes à tradição
metaficcional espanhola (Gonzalo Sobejano) e outros teóricos da metaficcção (Linda Hutcheon e Robert Spires).
Resultados: De acordo com o previsto inicialmente, a pesquisa teve como principal resultado a elaboração de um artigo cientifico que faz
parte de um estudo mais abrangente e detalhado sobre questões referentes a relações intertextuais e também sobre as relações
metaficcionais na literatura espanhola contemporânea. Ao relacionar a obra de Mendoza à de Ítalo Calvino, buscou-se trabalhar
comparativamente no sentido de situar a metaficção espanhola contemporânea em relação às suas congêneres européias (neste caso, com
a metaficção na literatura italiana) e com a tradição metaficcional que tem suas origens na obra de Cervantes. Somando-se a isso, o
trabalho possibilitou o estudo aprofundado de uma vertente crítica ainda pouco presente no Brasil, com o estudo de questões referentes
ao tema a partir de teóricos europeus e norte-americanos dedicados ao assunto.
Conclusão: Sin noticias de Gurb, assim como As cidades invisíveis, possui um estilo próprio de construção narrativa. Quem está construindo
a história que nos é contada é uma espécie de narrador-personagem, e o que difere nas obras é apenas a estratégia escolhida para se
contar/construir a narrativa. A crítica às respectivas sociedades na contemporaneidade é sutilmente desenvolvida dentro das obras de
Calvino e Mendoza, críticas essas construídas de igual maneira em ambas as obras, a partir da ideia de um personagem que, de algum
modo, constrói uma narrativa. Seja pela grande cidade que possui diferentes silhuetas para aquele viajante que está chegando ou para o
que está deixando a cidade, quanto por inusitadas situações criadas por um ícone verossímil dentro de certo recorrido. Técnicas usadas por
ambos os autores e que remetem ao Quixote de tantos séculos antes, confirmando a ideia de que as obras analisadas estabelecem uma
relação intertextual com o clássico de Cervantes.
Palavras-Chave: Metalinguagem, Metaficção, intertextualidade, Hipertextualidade, Narrativa.
Colaboradores: .
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ESTUDO DOS ATRIBUTOS DO SOLO E DA SERRAPILHEIRA EM ÁREA DE CERRADO SENSU STRICTO
Eduardo da Silveira Horowitz
Unidade Acadêmica: Departamento de Engenharia Florestal
Instituição: UnB
Orientador (a): REGINALDO SERGIO PEREIRA
Introdução: Serapilheira é a camada de matéria orgânica morta sobre o solo que está sendo decomposta ou ainda não iniciou o processo
de decomposição, formada por restos vegetais como caules, frutos, sementes, folhas e ramos, podendo, também, abarcar compostos de
origem animal. A serapilheira contém um alto teor de nutrientes, que após serem decompostos e atingirem o solo, serão reabsorvidos e
reutilizados pelas plantas. Essa dinâmica é fundamental para a ciclagem de nutrientes no Bioma Cerrado oferecendo a condição de autosustentabilidade, já que parte desses nutrientes será convertida em biomassa novamente. Dentre as várias fitofisionomias do Cerrado,
podemos destacar o sensu stricto, uma formação savânica que ocupava, originalmente, mais de 60% da área composta por todo bioma.
Podemos definir o Cerrado sensu stricto como um conjunto de árvores relativamente baixas e tortuosas, espalhadas sobre um conjunto de
ervas e gramíneas, onde a cobertura arbórea varia entre 5 e 60%, sem formação de dossel
Metodologia: O estudo foi conduzido na Fazenda Água Limpa (FAL) situada entre as coordenadas 15°31S e 47°42W. Foram alocadas 12
unidades amostrais (parcelas) de 50 m x 20 m (1000 m²). Para a avaliação da deposição de serapilheira foram coletados materiais vegetais
em coletores com dimensões de 0,5 m x 0,5 m com altura de 0,5 m do solo, compondo uma área de 0,25 m², com sombrite em sua área
interna. Em cada parcela foram colocados três coletores, em linha diagonal, perfazendo o total de 36 coletores. A coleta foi realizada
mensalmente, entre dezembro/2014 e maio/2015, compreendendo as estações de verão e outono. Para avaliar o acumulo de serapilheira
no solo foram coletadas três amostras de serapilheira, compondo área de 0,25 m² cada amostra, nas 12 unidades amostrais no mês de
setembro/2014. As amostras de serapilheira depositada e acumulada foram secas em estufa de circulação de ar e renovação, a 63°C
durante 72 horas para se obter o peso seco. A analise estatística foi realizada por meio do ap
Resultados: Ajustou-se a um modelo quadrático (Y= - 0.736 + 2.606x - 0.372x²), R²=0,60, significativo ao nível 5% de probabilidade (p < 0,5).
O estoque de serapilheira na superfície do solo foi de 10,08 Mg.ha-1. A serapilheira depositada durante os meses avaliados apresentou o
valor de 0,66 Mg.ha-1, sendo que o mês de fevereiro correspondeu a 32% da serapilheira depositada, seguido pelos meses de março, abril
e janeiro com 18%, 17% e 13%, respectivamente.
Conclusão: A deposição de serapilheira em área de cerrado sensu stricto apresentou correlação com a precipitação e temperatura para
explicar a sazonalidade.
Palavras-Chave: Serrapilheira, cerrado sensu stricto, sazonalidade.
Colaboradores: Técnico da FAL Sebastião Abadio.
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O aprendizado do português do Brasil em contexto de imersão por haitianos usuários de língua
espanhola.
Eduardo Melo Rebouças
Unidade Acadêmica: Departamento de Genética e Morfologia
Instituição: UnB
Orientador (a): UMBERTO EUZÉBIO
Introdução: O Brasil tem sido destino de milhares de haitianos que buscam melhores condições de vida, principalmente após o terremoto
ocorrido no Haiti em 2010, e o Distrito Federal está entre as regiões que tem recebido um grande fluxo de imigrantes dessa nacionalidade.
Possuem a característica em comum de não terem conhecimento da língua portuguesa e da cultura brasileira, o que tem dificultado, por
exemplo, a sua inserção no mercado de trabalho. Ademais, possuem particularidades que confluem no processo de aprendizagem ou
aquisição da nova língua. Sua L1 é o crioulo haitiano e muitos também falam o francês. Alguns, por haverem vivido em países de língua
espanhola, principalmente República Dominicana, também falam o espanhol, com distintos graus de proficiência. Desse modo, estão
envolvidos em um contexto multilíngue, no qual sua nova língua-meta, o português, é uma língua adicional. O processo de aprendizagem
pelos haitianos envolvidos nesse contexto apresenta fatores únicos e complexos.
Metodologia: O trabalho foi realizado mediante pesquisa de campo, nas aulas oferecidas pelo projeto de extensão “Interdisciplinaridade
para o acolhimento e inserção de refugiados e imigrantes haitianos à cultura brasileira e ao português do Brasil” da Universidade de
Brasília. As aulas ocorreram no Varjão-DF aos sábados das 16h00 às 18h00. Por meio da observação e observação participante, foram
coletados dados (com anotações e algumas gravações) para a formação de um corpus linguístico, composto pelos registros orais dos
imigrantes, que foi utilizado na análise e interpretação dos dados, buscando-se compreender os fenômenos que ocorreram no processo de
aprendizagem do português por haitianos que falam espanhol. O termo usuários de língua espanhola refere-se aos haitianos que usam
essa língua (ou elementos dela), nos mais diversos campos linguísticos, durante as aulas, no processo de aprendizagem do português.
Resultados: Pelo que os próprios alunos afirmam, eles têm consciência da semelhança entre as línguas portuguesa e espanhola, que, de
fato, existe devido à proximidade tipológica entre ambas. Foi observado que os haitianos que conhecem o espanhol possuem
interferências dessa língua no processo de aprendizagem da língua portuguesa. Essas interferências ocorreram principalmente nos campos
morfológico, sintático (morfossintático), semântico e lexical. Muitos vocábulos foram utilizados pelo grupo para a negociação de
significados com o interlocutor falante de português. Alguns possuem dificuldades e erros que seriam pouco prováveis ou incomuns em
nativos hispano-falantes, a depender do grau de proficiência de cada aluno no espanhol.
Conclusão: A língua portuguesa é uma língua adicional, tendo em vista que já possuem, no mínimo, o conhecimento de uma L1 e uma L2,
ou seja, tem acesso a mais de um sistema linguístico durante o aprendizado ou aquisição da nova língua. Os haitianos que sabem a língua
espanhola recorrem muitas vezes a esta (que não é sua L1) para comunicar-se em português. O conhecimento do espanhol contribuiu para
o entendimento, em certos contextos, de alguns vocábulos e estruturas do português. Além da compreensão, esse conhecimento
contribuiu para a sua comunicação, porém, não, necessariamente, para o aprendizado do português de fato, já que é comum que
construam frases que não estão nem em português nem em espanhol, do ponto de vista da estrutura frasal como um todo, ou usem
elementos que são do espanhol e não do português, ainda que sejam semelhantes. A língua vai além do ato básico da comunicação,
principalmente à medida que se vai avançando no aprendizado da língua-alvo e levando em conta as necessidades d
Palavras-Chave: L2. Ensino. Metodologia. Linguística. Aprendizado. Imigrante
Colaboradores: Não há
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Avaliação do aprendizado e perfil do imigrante haitiano do projeto de acolhimento e inserção a cultura
brasileira e ao português do Brasil.
Eduardo Melo Rebouças
Unidade Acadêmica: Departamento de Genética e Morfologia
Instituição: UnB
Orientador (a): UMBERTO EUZÉBIO
Introdução: A cidade de Brasília sempre apresentou como característica o grande fluxo migratório.Porém, a partir da última década, em
consequência do papel do Brasil na solução de problemas internacionais, passou a receber um grande número de haitianos. Esse processo
se efetiva a partir de 2010 devido ao terremoto que abalou o Haiti, somado à instabilidade política e econômica, que levou o país a uma
crise humanitária, obrigando expressiva parcela da população a abandonar o país em busca de melhores condições de vida. O Brasil se
tornou um dos principais destinos dos haitianos, o que levou o governo brasileiro a adotar políticas migratórias complexaspara facilitar a
entrada desses imigrantes, porém ainda de forma pouco efetiva. O objetivo dessa pesquisa foi avaliar o aprendizado oral da língua
portuguesa a partir de práticas interdisciplinares, traçar o perfil desse imigrante everificar as condições de aprendizado como forma de
efetivação do acolhimento e inserção à realidade brasileira.
Metodologia: O período de realização da pesquisa compreendeu entre agosto de 2014 e junho de 2015 no projeto “A interdisciplinaridade
para o acolhimento e inserção de imigrantes e refugiados do Haiti à cultura brasileira e ao português do Brasil”. As aulas foram conduzidas
em forma de oficinas multidisciplinares envolvendo temáticas de comunicação, cultura, direitos humanos, educação, meio ambiente,
saúde, tecnologia e trabalho, possibilitasse o intercâmbio entre essas do conhecimento. O período de realização da pesquisa ocorreu entre
agosto de 2014 e junho de 2015 no projeto “Interdisciplinaridade para o acolhimento e inserção de refugiados e imigrantes haitianos à
cultura brasileira e ao português do Brasil”. As aulas foram conduzidas em forma de oficinas multidisciplinares envolvendo temáticas de
comunicação, cultura, direitos humanos, educação, meio ambiente, saúde, tecnologia e trabalho. Como metodologias de ensino, foram
aplicadas dinâmicas com uso de símbolos de ambos os países, material vis
Resultados: Com os resultados das oficinas interativas, foi verificada a efetivação do aprendizado a partir de observações e constatações
na construção de discursos mais elaborados. Esses discursos, inicialmente, eram apenas limitados à apresentação e identificação dos
nomes e nacionalidade. Porém, à medida que as aulas foram avançando, essas construções puderam ser mais bem construídas. Nesse
processo, foi evidenciada a capacidade de utilizarem textos básicos do dia-a-dia relacionados a compras, transporte, culinária, utensílios
domésticos com o usode tempos verbas adequados. A falta de material didático para desenvolver a competência comunicativa oral em
imigrantesfez com que fossem criadas novas estratégias. O projeto atingiu o número de 74 alunos no período estudado, com
predominância de homens adultos, seguido por jovens, mulheres e poucas crianças. A maioria do grupo é composta por evangélicos, com
pouco ou nenhum grau de escolaridade, e no mercado de trabalho estão na construção civil.
Conclusão: As práticas interdisciplinares atingiram os objetos propostos, atendendo às necessidades imediatas de comunicação entre os
haitianos. De acordo com cada contexto, houve a necessidade de secriaremformas específicas para atender uma particularidade, como,
por exemplo, a chegada de um novo aluno. Sempre foram colocados como sujeitos protagonistas do processo, e, assim, as construções de
frases nos discursos transcorreram de forma natural e no ritmo de cada um. Essa prática promoveu melhor relacionamento no grupo,
diminuindo significativamente os preconceitos iniciais relacionados principalmente às religiões de cada um e a estigmatização ao se
pronunciarem de maneira inadequada. Foi possível traçar o perfil dos haitianos, com a identificação de cada membro do grupo, estado
civil, religião, local de residência e horário de trabalho.
Palavras-Chave: Interdisciplinaridade. Ensino. Imigração. Haitianos. Acolhimento. Oralidade.
Colaboradores: Ludmyla Nellen Rocha Barros Paula Pereira Rodrigues
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Estudo e implementação de métodos para calibração de unidade inercial de medição
Eduardo Moura Cirilo Rocha
Unidade Acadêmica: Departamento de Engenharia Elétrica.
Instituição: UnB
Orientador (a): HENRIQUE CEZAR FERREIRA
Introdução: Uma unidade inercial de medição (IMU, do inglês, inercial measurement unit) é um dispositivo composto de basicamente três
tipos de sensores: acelerômetros, magnetômetros e girômetros. Esses sensores medem acelerações lineares, intensidade de campos
magnéticos e velocidades angulares, respectivamente. IMUs apresentam uma vasta área de aplicações, como, por exemplo, em sistemas
de navegação e controle de plataformas móveis, que estão gradualmente se tornando autônomas. Por meio de medidas de IMUs, pode-se
obter uma estimativa do estado de um corpo em movimento. Porém, muitos erros de medição se acumulam durante a obtenção de tal
estimativa. Portanto, o processo de calibração dos sensores é crucial para a redução desses erros de medição.
Metodologia: Primeiramente, estudou-se as fontes e modelos de erro de calibração, que levam em conta erros determinísticos e
estocásticos e variações de temperatura. Estudou-se também os métodos de calibração contínua. Optou-se pela utilização de um
giroscópio controlado por motores elétricos, pois o braço robótico pertencente ao laboratório de automação e robótica da universidade
estava em manutenção. A segunda fase consistiu em desenvolver a modelagem matemática e implementação do controle do giroscópio. A
última etapa, ainda em andamento, consiste na implementação dos métodos de calibração contínua no giroscópio e calibração de uma
IMU baseada em MEMS, do inglês, micro electro-mechanical systems.
Resultados: Após o estudo de vários métodos de calibração contínua, decidiu-se utilizar o método dos mínimos quadrados, que consiste no
cálculo da curva de calibração para os sensores. Assim, desenvolveu-se rotinas computacionais para a implementação da calibração. Essas
rotinas foram devidamente simuladas, vericando-se o correto funcionamento do processo. Devido à problemas relacionados aos porteiros
da UnB, Universidade de Brasília, o laboratório de automação e robótica da universidade está fechado. Assim, ainda não foi possível
calibrar a IMU, pois o giroscópio não encontra-se acessível.
Conclusão: Durante o desenvolvimento da modelagem matemática do giroscópio, teve-se que desenvolver uma estratégia de controle
para rotacionar a IMU em dois eixos diferentes, com o intuito de calibrar todos os sensores. Porém o giroscópio só apresenta motor em um
eixo. Assim, teve-se que estudar as possíveis estratégias de controle à serem utilizadas, além do proposto no plano de trabalho. Como a
calibração da IMU ainda não foi realizada, a elaboração completa da discussão ainda não é possível.
Palavras-Chave: Veículos aéreos não tripulados, unidade de medição inercial, calibração, otimização.
Colaboradores: Prof. João Yoshiyuki Ishihara
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A importância do exame otorrinolaringológico na leishmaniose mucocutânea e diagnósticos diferenciais.
Eduardo Nasser Vilela
Unidade Acadêmica: Faculdade de Medicina
Instituição: UnB
Orientador (a): RAIMUNDA NONATA RIBEIRO SAMPAIO
Introdução: A Leishmaniose é considerada como uma das seis mais importantes doenças infecciosas, pelo seu alto coeficiente de detecção
e capacidade de produzir deformidades. No Brasil, é considerada doença endêmica, e há registro de casos em todas as regiões.
Classicamente a LTA se manifesta sob duas formas: cutânea e mucosa. Estima-se que 3 a 5% dos casos de leishmaniose cutânea
desenvolvam lesão mucosa, por razão ainda incerta. No Brasil, a leishmaniose mucosa é atribuída principalmente à L. (V.) braziliensis, mas
já foram citados na literatura casos por L. (L.) amazonenses e L. (V.) guyanensis. Alguns fatores de risco para o desenvolvimento de doença
mucosa concomitante são a presença de lesões acima da cintura pélvica, úlceras cutâneas de grande tamanho e tratamento inadequado da
leishmaniose cutânea. No presente estudo, serão avaliados os tipos de alterações de laringológicas nos pacientes com diagnóstico de LTA,
sua relação com as lesões cutâneas e os seus sintomas mais usuais.
Metodologia: Estudo clínico observacional realizado nos ambulatórios de Dermatologia e Otorrinolaringologia 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 pacientes de
ambos os sexos, com idade a partir de 18 anos, capazes de cooperar com os exames realizados e que aceitaram participar da pesquisa por
meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), tendo diagnóstico de LTA feito sob as diretrizes do Ministério da
Saúde e sem tratamento prévio. Os exames complementares solicitados foram: Intradermorreação de Montenegro (IDRM),
imunofluorescência indireta (IFI), esfregaço, cultura, exame histopatológico e PCR. Os pacientes também foram submetidos a inquérito
clínico-epidemiológico padronizado, avaliação otorrinolaringológica, exame físico e exames complementares, videoendoscopia nasal e
videolaringoscopia. Quando detectadas lesões em mucosas, estas foram biopsiadas.
Resultados: O estudo foi realizado com 38 pacientes, sendo que 25 pertenciam ao sexo masculino e 13 ao feminino. A idade variou de 1874 anos, com média de 48,16 anos. Desses 38 indivíduos, 19 confirmaram o diagnóstico de Leishmaniose. Destes, 13 apresentaram a forma
cutânea e 6 a forma mucosa, sem nenhuma forma cutâneo-mucosa. A região com o maior número de contatos foi Goiás com 13 casos. O
Distrito Federal foi responsável por 10 casos. A região urbana representou 8 dos enfermos. Em 12 casos havia relato de convivência com
animais. Nos pacientes com diagnóstico de Leishmaniose mucosa, 5 apresentaram achados característicos à videoendoscopia nasal e
apenas 1 apresentou achados à videolaringoscopia. O sintoma mais frequente foi a obstrução nasal (5 pacientes), seguido pela rinorréia (4
deles), crostas nasais e disfonia (3 dos casos cada). A droga utilizada na maioria dos casos foi o Glucantime, com cura na maioria dos
pacientes que realizaram o seguimento.
Conclusão: A LTA ainda representa importante agravo de saúde no Brasil, devido a seu caráter endêmico e potencial de causar
deformidades. Neste trabalho evidenciou-se maior incidência da doença em indivíduos do sexo masculino, com contato prévio com
animais (reservatórios da doença). O estado com o maior número de exposições foi Goiás. A forma cutânea foi a predominante, e não
ocorreu concomitância entre as formas cutânea e mucosa. Aqueles diagnosticados com a forma mucosa apresentaram achados
característicos (perfurações, vegetações ou infiltrações) na videoendoscopia nasal em grande parte dos casos, mas apenas um apresentou
achados na videolarigoscopia, o que se deve provavelmente à maior predileção do parasito pela região de septo nasal. O sintoma mais
frequente foi a obstrução nasal, seguido em ordem por: rinorréia, crostas nasais e disfonia. Sintomas como dor oral ou faríngea,
odinofagia, pigarro, disfagia e epistaxe não foram frequentes nos pacientes.
Palavras-Chave: Leishmaniose cutânea, Leishmaniose mucosa, perfil epidemiológico, manifestações cutâneas, manifestações mucosas.
Colaboradores: Levi Bezerra Sena, Dr. Ciro Martins Gomes, Dr. Gustavo Subtil Magalhães Freire, Dr. Marcio Nakanishi, Dra. Thaissa Araújo
Aquino, Dra. Isabelle Braz de Oliveira Silva.
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Estudo da morfologia dos zircões herdados e neoformados durante o impacto meteorítico do Domo de
Araguainha (MG) através de estudos de Microscópio de Varredura.
Eduardo Novais Rodrigues
Unidade Acadêmica: Instituto de Geociências
Instituição: UnB
Orientador (a): NATALIA HAUSER
Introdução: Até o momento foram identificadas sete estruturas de impacto no Brasil, sendo o Domo de Araguainha a de maior
envergadura. A estrutura tem 40 Km de diâmetro e localiza-se no limite entre os estados de Goiás e Mato Grosso. O presente estudo tem
por objetivo o estudo da morfologia externa e estruturas internas do mineral zircão. Esse mineral foi escolhido, pois ele aguenta altas P (>
70GPa) e T (> 1500°C) antes de se fundir, adquirindo feições que refletem o aumento nas condições de P-T alcançadas durante o impacto.
O mineral foi extraído de um clasto de arenito altamente deformado da brecha polimictica (suevito), um dos depósitos típicos produzidos
pelo impacto durante o excavation stage. Para estudar esse mineral foi usado o microscópio eletrônico de varredura (MEV) o que permitiu
interpretar as morfologias externas.
Metodologia: O mineral zircão foi extraído de um clasto da amostra AM-35 do suevito, derivado possivelmente da Formação Furnas. Para
cumplir com os objetivos foi utilizada a seguinte metodologia: 1) Pré-concentração: A amostra bruta é refinada até o ponto de se obter
apenas uma fração composta basicamente por zircão, quartzo e outros minerais pesados não-magnéticos. 2) Concentração manual:
Separação manual (picking) dos grãos de zircão dos outros minerais com auxilio de uma lupa binocular. Sucessivamente cada fração de
zircões é montada em uma fita dupla face. Foram feitos dois mounts, um com zircões não-magnéticos até 1.6A e outro com zircões
magnéticos por debaixo de 1.6A, utilizando um separador magnético tipo Frantz. 3) Imageamento: Para se observar a morfologia externa
dos grãos, foram feitas imagens por elétrons secondarios (SE) e elétrons restro-espalhados (Back-scaterring eletron image-BSE) dos mounts
utilizando-se o MEV, marca JEOL QUANTA 450 instalado no Laboratorio de Geocronologia da
Resultados: Foram imageados (SE+BSE) um total de 262 grãos, dos quais foram escolhidos 38 grãos para serem feitas imagens de maior
detalhe. Isso permitiu ter uma melhor visualização das feições desenvolvidas em decorrência do impacto. A partir das imagens obtidas
foram contabilizadas as seguintes feições: 233 grãos com granularização em diferentes etapas de desenvolvimento nos quais os grãos
individuais não chegavam a ser bem desenvovlidos, 5 grãos com fraturas planares, 110 grãos com fraturas não-planares e 16 grãos
límpidos. É importante salientar que em muitos dos grãos foram observadas mais de uma feição em diferentes porções de um mesmo
grão.
Conclusão: Durante o excavation stage, estádio dado apois o impacto e compressão, é ejetado material das litologias aflorantes na região.
Esse material forma os depósitos conhecidos como brecha polimitica ou suevito se existir material fundido nele. Por isso é de se esperar
que em estas rochas sejam encontrados juntos tanto clastos com feições importantes de metamorfismo de impacto como clastos sem
evidencias dele, além de material fundido. No caso da amostra Am-35, um arenito altamente deformado, a evidencia de impacto mais clara
observada é a granularização. Essa feição é adquirida a pressões maiores de 70 GPa, indicando que possivelmente o clasto foi submetido a
essas pressões antes de ser ejetado. Para poder determinar com maior precisão a temperatura alcançada, serão necessários estudos das
estruturas internas dos grãos de zircão, não obtidas ao momento de finalização do projeto.
Palavras-Chave: Domo de Araguainha, Morfologia externa de zircão, Metamorfismo de Impacto, Condições P-T.
Colaboradores: Luciana Pereira
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O estado da arte dos recursos tecnológicos empregados na produção de notícia para dispositivos móveis
Eduardo Pereira Carvalho
Unidade Acadêmica: Faculdade de Comunicação
Instituição: UnB
Orientador (a): SUZANA GUEDES CARDOSO
Introdução: Os dispositivos móveis são, hoje, uma das tecnologias mais promissoras. A disseminação dessas plataformas vem mudando
cada vez mais as rotinas jornalísticas, assim como o surgimento da internet o fizera outrora. Cabe aos profissionais de comunicação o papel
de acompanhar e adaptar-se à produção gradual desses conteúdos, que têm como característica principal o aspecto multimídia. O texto, a
imagem, o vídeo e áudio podem congregar no mesmo meio. Dessa forma, o intuito desta pesquisa é analisar a emancipação do uso desses
elementos, em smartphones e tablets, em relação aos dispositivos tecnológicos já sedimentados, como o desktop.
Metodologia: Além de investigar a forma de organização em que o conteúdo jornalístico está disposto em smartphones e tablets, é mister
entender o mecanismo de produção e adaptação das notícias, pensadas inicialmente para serem lidas na tela de um computador.
Portanto, são usados como referências dois portais de notícias com um número substancial de acessos: o brasileiro G1, e o argentino
Clarín. Por meio deles, essas proposições a respeito da modificação no fazer jornalístico serão exploradas, de forma a buscar como são
feitos os aprimoramentos de uma notícia, feita para ser lida no computador, e reajustada para um dispositivo móvel.
Resultados: Os resultados dos estudos são necessários para conduzir novas reflexões para as práticas no fazer jornalístico que até a
contemporaneidade eram voltadas para mídias impressas e tradicionais. Estas discussões serão compartilhadas nas disciplinas,
Webjornalismo e Redação convergente, recém-criadas no novo curriculum do curso de Jornalismo, do Departamento de Jornalismo,
Faculdade de Comunicação, Universidade de Brasília, implementadas no primeiro semestre de 2016.
Conclusão: Os grandes veículos de comunicação, na tendência de acompanhar os adventos tecnológicos, repetem, em contextos digitais,
técnicas consolidadas para as mídias impressas. As pesquisas realizadas por alunos de graduação do Departamento de Jornalismo –
FAC/UnB, abrirão espaços para a resolução de problemas na produção de notícia para dispositivos móveis considerados como meios
indispensáveis nos processos comunicacionais dialógicos.
Palavras-Chave:
Colaboradores: Profa Dra Suzana Guedes Cardoso
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MINERALOGIA E QUÍMICA MINERAL DO MINÉRIO DA MINA DE BONFIM, RIO GRANDE DO NORTE
Eduardo Valentin dos Santos
Unidade Acadêmica: Instituto de Geociências
Instituição: UnB
Orientador (a): CLAUDINEI GOUVEIA DE OLIVEIRA
Introdução:
Metodologia:
Resultados:
Conclusão:
Palavras-Chave:
Colaboradores:
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O problema da liberdade da vontade em Kant
Edvaldo Jose da Silva Carvalho
Unidade Acadêmica: Departamento de Filosofia
Instituição: UnB
Orientador (a): ALEXANDRE HAHN
Introdução: O aluno não entregou o resumo.
Metodologia: O aluno não entregou o resumo.
Resultados: O aluno não entregou o resumo.
Conclusão: O aluno não entregou o resumo.
Palavras-Chave: O aluno não entregou o resumo.
Colaboradores: O aluno não entregou o resumo.
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Atualidade do realismo na literatura: arte e sociedade reificada.
Elayne Pereira Santana
Unidade Acadêmica: Departamento de Teoria Literária e Literatura
Instituição: UnB
Orientador (a): ANA LAURA DOS REIS CORREA
Introdução: Este artigo é parte do Projeto “Atualidade e problemas do realismo na literatura”, cujo objetivo é estudar o realismo como
forma de representação artística da realidade, na perspectiva crítica de György Lukács, que entende o realismo artístico não como escola
literária do século XIX, nem como conjunto de procedimentos técnicos ou como cópia fotográfica da realidade imediata, mas como forma
estética capaz de figurar as complexas forças motrizes da sociedade. Neste artigo, busca-se apreender os conceitos fundamentais do
realismo artístico: reflexo estético da realidade, dialética essência e aparência, vida cotidiana e autonomia da arte, a obra de arte como
particularidade entre singular e universal, tipicidade do personagem, sociedade fetichizada e missão desfetichizadora da arte, literatura,
catarse e emancipação humana. Além de apreender os conceitos centrais do realismo, a pesquisa visa refletir a respeito dos limites e
possibilidades de sua potência crítica na atualidade.
Metodologia: A metodologia da pesquisa consiste na leitura e fichamento de textos escolhidos, em paralelo com leituras de outros textos
sobre o problema do realismo na perspectiva lukacsiana, na compreensão e síntese dos fundamentos do realismo artístico apresentados
nos textos lidos, na reflexão, a partir da pesquisa bibliográfica realizada, acerca das possibilidades e dos limites do realismo na atualidade,
bem como da importância da arte, como forma humanizadora, na sociedade reificada, e, por fim, finalização do relatório com a
apresentação dos resultados obtidos na pesquisa.
Resultados: Espera-se, com este artigo o aprofundamento da compreensão do realismo artístico, considerando-se a complexidade e a
importância dessa questão para o estudo da literatura desde Aristóteles até a atualidade.
Conclusão: O desenvolvimento da arte está ligado à evolução das forças produtivas que pressupõem o domínio da natureza pelo homem
através da linguagem e do trabalho. O homem se apropria da natureza e, assim, cria a si mesmo como ser social ao criar um mundo voltado
para a sociabilidade humana. Nesse sentido, a arte é tanto memória da humanização do homem quanto defesa dessa humanidade frente
às contradições do desenvolvimento. A arte realista, pelo reflexo artístico da realidade, apresenta ao homem não uma cópia da superfície
da vida, mas sim as conexões reais entre os fenômenos sociais e a essência histórica deles. Para tanto, a arte parte da vida cotidiana, mas
se afasta dela para criar uma segunda imediatez – o mundo autônomo da obra –, onde o singular é elevado à universal formando um
mundo particular e típico, no qual o leitor, pela catarse, experimenta uma compreensão da realidade que ultrapassa o imediatismo da vida
fetichizada e pode voltar à vida cotidiana mais enriquecido e humanizado.
Palavras-Chave: Arte e realidade, fundamentos do realismo artístico, atualidade do realismo, arte e emancipação humana.
Colaboradores: Isabela de Almeida Araújo,estudante que realizou a parte inicial desta pesquisa e foi substituída após a sua formatura pela
bolsista Elayne Pereira Santana.
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A Influência da Estrutura Sociorrelacional no desempenho de colaboradores do TCDF
Elias Rodrigues da Fonseca Junior
Unidade Acadêmica: Departamento de Administração
Instituição: UnB
Orientador (a): EDGAR REYES JUNIOR
Introdução:
Metodologia:
Resultados:
Conclusão:
Palavras-Chave:
Colaboradores:
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Impacto de exames de alta relevância nos livros didáticos: investigando critérios de análise
Elizabeth Alarcon Linares
Unidade Acadêmica: Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução
Instituição: UnB
Orientador (a): GLADYS PLENS DE QUEVEDO PEREIRA DE CAMARGO
Introdução: Ao se compartilhar da visão de que toda produção textual (escrita ou verbal) se insere em um contexto sócio-histórico-cultural
e que essa inserção determina o contexto de produção do texto e sua utilização pelos leitores/ouvintes (BRONCKART, 1999/2009), pode-se
inferir que quaisquer alterações no contexto educacional têm grande potencial para ocasionar mudanças no conteúdo ou em algum
elemento que componha tais materiais. Dessa feita, o objetivo deste plano de trabalho é investigar o construto e o conteúdo das questões
de língua inglesa do ENEM de forma a refletir sobre as possíveis influências desse exame no processo de ensino e de aprendizagem de
língua inglesa no ensino médio. Para tal, os objetivos são (1) fazer um levantamento bibliográfico sobre o histórico do ENEM, (2) investigar
o papel social atual do exame, e (3) analisar o construto e a configuração das questões de língua inglesa.
Metodologia: A pesquisa tem caráter qualitativo. De modo que os métodos que foram utilizados para a coleta de dados para realização da
pesquisa foram o levantamento bibliográfico e a análise documental dos dados obtidos a partir da fundamentação teórica. O primeiro
passo tomado foi a revisão dos textos teóricos e referenciais bibliográficos a respeito do histórico do Enem. O segundo passo foi analisar as
pesquisas atuais que versam o papel social do Enem e seu impacto. Após, foi revisado o construto das questões de língua inglesa e, com
isso, foi feita a tabulação dos dados obtidos e feita a análise dos dados coletados. A partir desses passos, espera-se contribuir para a
compressão do papel social do Enem e seu impacto no sistema educacional brasileiro, em especial o impacto decorrente desse exame no
que se refere ao ensino da língua inglesa.
Resultados: De 2011 a 2014 vários trabalhos foram publicados sobre o ENEM, e sobre seu impacto no sistema educacional brasileiro.
Dentre esses trabalhos, podemos citar Neuebauer (2011), Lopes (2012), Blanco (2013) e Freitas (2014), entre outros. De modo geral, essas
pesquisas mostram a existência de quatro áreas nas quais esse impacto pode ser dividido: a primeira é dentro da sala de aula, o segundo é
fora da sala de aula, o terceiro, o impacto sofrido pelos alunos, e o quarto, pelos professores. Quanto as questões do Enem, pudemos
perceber a grande predominância de questões formuladas a partir de artigos retirados de sítios da internet. Não houve nenhum ano em
que o gênero não fizesse parte de pelo menos uma questão da prova. Em 2010, ele apareceu em apenas uma questão, enquanto que em
2012, quatro questões, ou seja, quase toda a prova. A diferença do número de questões que fizeram uso desse gênero é 2,5 vezes maior do
que aquele que vem em segundo lugar na lista, o gênero da tirinha.
Conclusão: Através da analise apresentada, pode-se constatar que o Enem vem se desenvolvendo e se tornando cada vez mais relevante
para o sistema educacional brasileiro. O Enem tem como objetivo avaliar os candidatos que desejam ingressar em instituições de ensino
superior ou que desejam obter o certificado de conclusão do ensino médio, e por isso tem tido cada vez mais notoriedade e importância
para estudantes e professores de todo o país. Foram analisadas e tabeladas as questões de língua estrangeira presentes no exame. Pôde
ser constatado que cada questão dessa parte da prova tem um gênero a ser explorado, alguns gêneros tem mais frequência de utilização
no exame do que outros. Como exemplo disso temos que artigos retirados em sites da internet foram utilizados dez vezes mais que cartões
postais.
Palavras-Chave: Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), língua inglesa, impacto social, gêneros textuais, questões de língua estrangeira.
Colaboradores: Não se aplica.
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Gênero e saúde mental: entrelaçamentos de diagnósticos psicopatológicos e violência doméstica e
familiar contra mulheres
Eloã de Sousa Moreira
Unidade Acadêmica: Psicologia - Ciências Humanas
Instituição: UCB
Orientador (a): Flávia Bascuñán Timm
Introdução: Este trabalho problematizou a subnotificação da violência doméstica e familiar contra mulheres no campo da saúde mental.
Investigou a relação entre os discursos sobre a loucura, historicamente constituídos, e a forma como esses discursos se apropriaram do
corpo feminino como um saber/poder (FOUCAULT, ano). Identificou como os discursos médicos, psiquiátricos e psicológicos
transformaram a loucura em doença mental e como esssa relação se materializou sobre os corpos das mulheres, que ainda são tomadas,
no discurso contemporâneo, pela “natureza” de seus corpos. A criação da histeria, por exemplo, foi utilizada para explicar “a loucura das
mulheres” e este conceito psicopatólogico foi amplamente discursivizado como um dado orgânico do útero e, posteriormente, das
sensibilidades dos corpos femininos aos humores por posuir uma “personalidade” envolta em inadequações e irracionalidades. Esses
dizeres articulam-se com os discursos da diferença sexual, promotora de violências diversas contra mulheres, inclusive no meio familiar.
Este trabalho pretende contribuir para a ampliação dos estudos de gênero na área da saúde mental. As experiências de violência doméstica
podem produzir um efeito colateral ainda não suficientemente problematizado, que é o adoecimento psíquico. A redução dos problemas
da vida ao código do adoecimento mental, lugar da individualidade biológica/biomédica, invisibiliza a relação entre a estrutura de gênero
e a produção das violências.
Metodologia: Este trabalho foi desenvolvido a partir de uma pesquisa teórica, estruturada na análise da obra "A história da loucura", de
Michel Foucault, e confrontação com os estudos de gênero de Judith Butler (2003) e Irigaray (1985).
Resultados: O discurso moral e cientificista da sexualidade e da loucura produziu práticas discursivas que foram incorporadas nos corpos,
contribuindo para a justificação da doença mental e da naturalização de gênero, que articulados contribuem para a perpetuação da
invisibilidade da violência contra mulheres na esfera íntima.
O pensamento científico está marcado pela naturalização da hhierarquia de gênero e pelo estatuto da moral sexual, de suas normas
reguladoras, tornando aquelas e aqueles que escapam à regulação, em ameaça, perigo. O olhar médico viu no corpo feminino seu principal
objeto de controle disciplinar e assegurou que as desordens mentais são oriundas apenas de aspectos orgânicos que em nada se remetem
às construções de gênero.
Conclusão: Depreendeu-se deste trabalho que os estudos de gênero ainda estão ausentes das diversas teorias e compreensões sobre a
saúde mental. O ponto de vista intimista moderno reforça a ideia de que as violações que ocorrem no seio familiar fazem parte da vida
íntima e nada têm a ver com o que acontece no mundo público. Politizar a vida íntima é um empreendimento teórico e prático
fundamental para enfrentar a violência contra mulheres e criar um campo de escuta qualificado para valorizar as suas experiências e
utilizar essa atenção como ferramenta para enfrentar a doença que marca a vida de muitas que vivem situações de violência doméstica e
familiar. Romper o enfoque individual e combater a ideia de falência do sujeito em lidar com suas problemáticas permite a criação de
intervenções psicossociais dirigidas para ação política por uma outra forma de vida. A possibilidade da diferença em Irigaray surge como
contraponto a essas discursividades hegemônicas.
Palavras-Chave: Violência doméstica e familiar. Saúde mental. Gênero. Sexualidade.
Colaboradores: Profª. Drª. Ondina Pena Pereira, no contexto da pesquisa "Amor, Gênero e Subjetividade de Consumo: por uma vida sem
violência"
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Sobre a pertinência do conceito de classe: um primeiro olhar a partir do diálogo com a teoria crítica da
sociedade
Emanoel Schimidt Maia Ramos Barros
Unidade Acadêmica: Departamento de Sociologia
Instituição: UnB
Orientador (a): STEFAN FORNOS KLEIN
Introdução: O presente trabalho é uma tentativa de articular criticamente a análise apresentada pelo autor Jessé de Souza, em “A
invisibilidade da desigualdade brasileira”, com a proposição do fazer sociológico da Teoria Crítica, mais conhecida como Escola de
Frankfurt. Como esta “escola” abrange distintas gerações de autores que constantemente reformularam suas proposições, tomamos como
referência básica o que é considerado seu texto seminal: “Teoria tradicional e teoria crítica” de Max Horkheimer, que serviu de base para
as proposições posteriores. Em Jessé de Souza predominam as referências indiretas à Teoria Crítica, a não ser uma crítica à compreensão
da lógica de funcionamento do complexo Estado e mercado por Habermas. De tal forma, para possibilitar uma análise comparada,
optamos por analisá-la a partir de três dimensões clássicas do fazer científico, seu objetivo, seu objeto e sua metodologia, por vezes
declarados objetivamente, por outras de modo implícito.
Metodologia: O método de nosso trabalho consistiu na escolha de dois textos base, um da Escola de Frankfurt, outro de Jessé de Souza,
que apresentassem uma visão ampla de cada um deles, para que pudéssemos realizar a análise comparada. A partir da leitura dos textos
originais, passamos para a leitura de comentadores e também das referências dos próprios autores. Por fim, retornamos à leitura dos
textos base, identificando neles objetivo, objeto e metodologia, que, como elementos básicos do trabalho científico, foram os eixos
norteadores de nossa comparação. No caso específico de Jessé de Souza, que trabalha com a temática da relação raça/classe, também
foram levantados no banco de dados Scielo artigos recentes que relatam pesquisas empíricas sobre o tema, tanto para uma melhor
compreensão da proposta do autor, quanto para a validação de sua proposta teórica.
Resultados: Como resultados de nossa pesquisa identificamos algumas proximidades entre a perspectiva da teoria crítica e a de Jessé de
Souza. No que concerne ao objetivo, ambas teorias propõem atuar na identificação das reais causas da desigualdade, a assim chamada
Escola de Frankfurt problematizando esta questão na sociedade capitalista na sua totalidade, e Jessé de Souza no caso específico do Brasil.
Quanto ao objeto, nos seus devidos recortes, ambos problematizam a questão da desigualdade. No referente à metodologia, ambos
realizam a “postura crítica”, articulando as esferas empíricas e teóricas na atualização de suas proposições e usando da postura
interdisciplinar que dialoga com conhecimentos de várias áreas das ciências humanas, como a História e a Psicologia.
Conclusão: Embora possam ser feitas identificações entre a Teoria Crítica e Jessé de Souza, não se pode falar de uma relação direta entre
eles. É uma tarefa quase impossível fechar a gama de autores que se reconhece como Escola de Frankfurt numa única proposta. Mesmo
tomando por base o texto de Horkheimer, a própria teoria crítica apresenta-se não como algo acabado, mas como uma postura
epistemológica que deve ser constantemente atualizada pela realização de pesquisa em seu confronto com a realidade. É esta postura
epistemológica crítica que identificamos em Jessé de Souza, mesmo estando suas referências inseridas em outras tradições, como: o
filósofo canadense Charles Taylor e o francês Pierre Bourdieu, enquanto a Teoria Crítica está mais inserida na própria tradição alemã. No
que se refere especificamente a Jessé de Souza, foi ponto recorrente de crítica a relação conflituosa que identifica entre o uso das noções
de raça e classe, que julgamos insuficientes e que exigem mais tempo e dedicação.
Palavras-Chave:
Colaboradores: .

473

Vol. 1

Visões do cinema sobre o teatro
Emanuel Vinicius de Lavor Miranda
Unidade Acadêmica: Departamento de Artes Cênicas
Instituição: UnB
Orientador (a): ROBERTA KUMASAKA MATSUMOTO
Introdução: O objetivo dessa pesquisa é a análise reflexiva do modo como o cinema investiga o universo teatral. Para tal, foram escolhidos
três diferentes parâmetros. O primeiro deles diz respeito à extensa gama de roteiros cinematográficos desenvolvidos a partir de textos
dramáticos – peças de teatro. O segundo se desdobra nos filmes que de alguma forma retratam no centro de sua história o universo
teatral. Já o terceiro destaca as obras cinematográficas que possuem uma linguagem menos naturalista no sentido da representação da
realidade, e assumem uma postura cênica e teatral no desenvolvimento de sua mise-en-scène.
Metodologia: A pesquisa se constitui principalmente pelo levantamento de material filmográfico. Seguindo um estudo reflexivo de como
as duas linguagens – teatro e cinema – se contaminam, foram escolhidas obras que se encaixassem nos três eixos de análise. Após a
escolha - que reuniu quase cento e cinquenta filmes -, foram selecionadas quinze obras que pudessem representar em grupos de cinco os
diferentes parâmetros. Delimitadas as obras, o estudo se encaminhou de modo a abarcar não só o eixo geral que cada conjunto
apresentou, como esmiuçar os diferentes subtópicos gerados pela análise técnica e artística da teatralidade nos filmes. Vale pontuar que a
pesquisa de desdobrou na ficção, não analisando nenhum filme do gênero documentário.
Resultados: A pesquisa deu continuidade a um processo que se iniciou há dois anos: o estudo da relação teatral-cinematográfica a partir da
análise do texto dramático Quem Tem Medo de Virginia Woolf? e sua adaptação para as telas. Os respaldos técnico e teórico adquiridos
durante todo esse período facilitaram o andamento dos atuais estudos, que culminaram num universo maravilhoso de pesquisa artística.
Com isso, fomos levados a um grande número de obras cinematográficas que pudessem se associar ao universo teatral através dos mais
diversos ângulos. De Shakespeare a Plínio Marcos, dos musicais com um grandiloquente aspecto teatral ao visual minimalista de Dogville
sob o olhar do Dogma 95, dos bastidores do mundo teatral em A Malvada ao eufórico confronto de um ator com o seu ego em Birdman:
foram quase cento e cinquenta obras pesquisadas, o que gerou não só um acervo de pesquisa, como a percepção da falta de necessidade
de se impor limites e territórios para o teatral e o cinematográfico.
Conclusão: Cinema e teatro são dois campos diferentes de criação de temporalidades. Essas óbvias diferenças entre as duas linguagens
não sobrepuseram a clarividente ligação que ambas possuem em suas diretrizes. São linguagens artísticas, híbridas, que conforme a
peculiaridade do modo como são manipuladas, geram ainda mais a sensação de que se complementam. Se atentar a isso é essencial para o
entendimento dos espaços específicos de representação em que estão, bem como para a compreensão de que estão sob os mais
diferenciados pesos e medidas – momentos e tecnologias.
Palavras-Chave: cinema, teatro, filme sobre teatro, filme teatral, adaptação cinematográfica.
Colaboradores: Laboratório Imagens e(m) Cena, Ricardo Holanda, Rodrigo Fischer, Ana Cristina (Bidô) Galvão, Janaína Mello e Márcia
Regina.
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A Inter-relação entre Serviços, Benefícios e Transferência de Renda no âmbito da Assistência Social: a
perspectiva dos operadores e gestores.
Emanuelle Castro Rodrigues
Unidade Acadêmica: Departamento de Serviço Social
Instituição: UnB
Orientador (a): PRISCILLA MAIA DE ANDRADE
Introdução: O trabalho pretende investigar e analisar a perspectiva dos gestores e operadores dos serviços prestados pelo CRAS (Centro de
Referência de Assistência Social), sobre a inter-relação entre serviços socioassistenciais, em especial o Serviço de Proteção e Atendimento
Integral à Família (PAIF), os benefícios socioassistenciais e o programa de transferência de renda Bolsa Família (PBF). Para atingir tal
objetivo foi realizada pesquisa de campo em dois CRAS do Distrito Federal, selecionadas por apresentarem números relevantes de
usuárias/os participando das atividades do PAIF e de beneficiárias do PBF. Para o levantamento de dados, foram feitas entrevistas
semiestruturadas com 11 gestores e operadores do CRAS. A partir da pesquisa pode-se afirmar que os entrevistados apreendem que os
serviços socioassistenciais, em especial o PAIF têm sua implementação prejudicada, devido à priorização dada as questões relacionadas ao
PBF e aos Benefícios Socioassistenciais.
Metodologia: Em um primeiro momento, foram realizados levantamentos e análises bibliográfica e documental sobre os
serviçossocioassistenciais, em especial do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), benefícios socioasssitenciais e do
Programa de transferência de renda Bolsa Família (PBF).Em seguida foi realizada pesquisa de campo em dois Centros de Referência em
Assistência Social (CRAS) do Distrito Federal, que apresentam grande demanda de atendimento relativo a benefícios e serviços
socioassistenciais, bem como ao PBF. Nos CRAS foram realizadas 11 entrevistas, sendo 5 especialistas e 6 técnicos de nível médio, a fim de
investigar a perspectiva de destes atores sociais sobre a inter-relação entre Serviços, Benefícios e Transferência de Renda no âmbito da
Assistência Social.
Resultados: Por meio da pesquisa foi possível ter acesso a informações referentes a organização dos processos de trabalho, as demandas
recorrentes, a compreensão das normativas da política e as formas de comunicação entre os profissionais e ao atendimento aos usuários
dos CRAS visitados. Nota-se um baixo domínio de alguns conceitos chaves para implementação do PAIF, fato que repercute na falta de
planejamento das atividades do PAIF, bem como de ações voltadas a integração deste aos benefícios socioassistenciais e ao Programa
Bolsa Família. Assim, há um predomínio de ações vinculadas a concessão de benefícios socioassistenciais e de demandas vinculadas ao PBF,
em detrimento da implementação do PAIF.
Conclusão: É perceptível, quase que por unanimidade, que os gestores e operadores são cientes que a implementação do PAIF está sendo
prejudicada, devido a concentração das demandas voltadas ao PBF e aos benefícios socioassistenciais eventuais. Todavia, apesar dos
gestores e operadores estarem cientes da importância dos serviços socioassistenciais no âmbito da Assistência Social, em especial do PAIF
no CRAS, há uma significativa dificuldade de materializar a integração entre estes e os benefícios socioassistenciais, bem como com o
Programa Bolsa Família. A insuficiência de recursos humanos e institucionais, bem como o pouco domínio de alguns conceitos chaves para
implementação do PAIF, tem sido determinantes para o reforço da centralidade dos benefícios socioassistenciais e do PBF na política de
assistência social, em detrimento dos serviços socioassistenciais.
Palavras-Chave: Assistência Social, PAIF, CRAS, benefícios socioassistenciais, Programa Bolsa Família,
Colaboradores: Renata da Silva Café
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Práticas Tecnológicas na Educação a Distância em Instituição de Ensino Superior
Emely Rodrigues do Nascimento
Unidade Acadêmica: Centro Universitário do Distrito Federal - UDF
Instituição: UDF
Orientador (a): Thais Lanutti Forcione
Introdução: A construção de conhecimento tem permitido o desenvolvimento da sociedade e a descoberta de ações que possibilitam buscar maneiras de
aprimorar o mercado de trabalho, assim como de satisfazer as necessidades que surgiram pelas lacunas não preenchidas pela educação.
Visando à construção do conhecimento, concomitantemente com a longa jornada diária de atividades e a dificuldade de acesso ao conhecimento presencial,
considera-se a Educação a Distância (EaD) como ferramenta que proporciona a redução de tais lacunas por meio de recursos tecnológicos que agem como
mediadores entre aluno e tutor, uma vez que esses estão separados fisicamente. Essa ferramenta pode facilitar a construção do conhecimento pelos
agentes envolvidos, além de favorecer a diversidade na apresentação dos conteúdos a serem ministrados.
No entanto, apesar da EaD possuir diversos números positivos, ela provoca divergências entre os atores envolvidos. Uma parte interpreta negativamente tal
ensino, enquanto outra parte aprova a metodologia. Nesse sentido, esse trabalho teve como objetivo investigar qual é a atuação dos agentes envolvidos,
tutor e aluno, na prática da EaD em uma IES localizada na capital do Brasil.
Metodologia: Foi definida a construção das informações por meio da pesquisa qualitativa-quantitativa, uma vez que esses métodos podem ser associados
para proporcionar resultados ricos e diversificados e ao mesmo tempo aprofundados.
Por ser uma pesquisa quantitativa-qualitativa, a parte quanti teve como instrumento um questionário aplicado para 246 alunos em quatro turmas no dia
04/03/2015 com perguntas objetivas direcionadas ao estilo de vida dos alunos e sua interpretação sobre a EaD utilizada nas disciplinas que participam.
Antes de sua aplicação, a pesquisadora informou aos alunos o assunto do questionário e o porquê de sua aplicação. O procedimento durou cerca de 15 a 20
minutos em cada sala.
Já a parte quali foi realizada com um grupo focal, com a participação de 4 alunos visando interpretações sobre algumas escolhas realizadas no questionário,
e à qualificação das respostas dadas. A entrevista durou aproximadamente 1:30 horas e foi realizada a gravação e anotações sobre o que estava sendo
discutido.

Resultados: A proposta de a EaD ser um ensino autônomo, no qual o aluno é responsável em formar seu conhecimento por meio de um processo de ensinoaprendizagem colaborativo e dialógico, não é percebida na prática. Os alunos sentem falta da interação dialógica e colaborativa entre tutor-aluno e alunoaluno, ao mesmo tempo em que há reclamação dos alunos para a forma como o tutor lida com a EaD, como, por exemplo, a morosidade na resposta as
dúvidas e o não preparo para responder aos alunos.
Também foi identificado que há falta de interesse por parte dos alunos, que não praticam o ensino autônomo e não investem em sua própria formação,
prendendo-se apenas aos conteúdos que são disponibilizados de forma resumida sem aprofundar seu conhecimento.
O que foi constatado nesta pesquisa é que os agentes, tutor e aluno, não foram preparados para se comunicar e interagir à distância, posicionando o outro
como culpado por não conseguirem produzir um ensino de excelência.

Conclusão: A pesquisa apontou que não há uma atuação eficaz dos agentes para a prática da EaD, pois ambos não conseguem planejar suas obrigações
diante de um ensino que possibilita a flexibilidade de o aluno ser dono do seu aprendizado e do tutor não ter horários definidos para a realização do seu
trabalho.
Apesar disso, continuamos defendendo que a EaD é uma forma de democratização do ensino, pois ela consegue alcançar lugares e pessoas que o ensino
presencial não conseguiria.
Para se tornar um ensino de excelência e ser aceito pelas pessoas, deve-se capacitar os tutores para adiquirirem as competências necessárias para sua
atuação. Dessa forma, a formação dos alunos e tutores precisam ser não apenas pesquisados, mas colocados em prática após o desenvolvimento de
processos eficientes de formação na EaD, adequando-a à realidade e contexto de cada relação tutor-aluno.
Após tais resultados, pretendemos continuar com estudos nesse contexto, assim como oportunizar a novos pesquisadores a ampliação da literatura e
diferentes práticas educacionais da EaD.

Palavras-Chave: Educação a Distância, formação de docente e discente, desenvolvimento, tecnologias, interação.
Colaboradores: Programa de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC do Centro Universitário do Distrito Federal.
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A influência da tradição religiosa nas decisões do STF
Emilanio Junio Cunha Gomes
Unidade Acadêmica: Faculdade de Direito
Instituição: UnB
Orientador (a): JULIANO ZAIDEN BENVINDO
Introdução:
Metodologia:
Resultados:
Conclusão:
Palavras-Chave:
Colaboradores:
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Efeitos agudos do tratamento manipulativo osteopático (TMO) da primeira costela na pressão arterial
de jovens saudáveis.
Emilly Karoline de Sousa Gomes
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade da Ceilândia
Instituição: UnB
Orientador (a): FELLIPE AMATUZZI TEIXEIRA
Introdução: Os efeitos de diversas técnicas manipulativas no sistema cardiovascular foram anteriormente pesquisados, porém não estão
bem estabelecidos. Os segmentos que recebem a manipulação são frequentemente cervicais ou torácicos, visto as diversas patologias
associadas. A técnica é frequentemente utilizada para aumento da amplitude de movimento e principalmente para alívio de dores.
3,5,6,7,8,9,10 Ajustes cervicais proporcionados pela manipulação parecem estar associados com modulação parassimpática, ou seja uma
diminuição na PA, enquanto torácicos com maior ativação simpática, desencadeando um amento na PA, em indivíduos normotensos,
sendo modificados de acordo com o grupo população estudada . 3,4,5,6,7 O tipo de patologia bem como a idade, podem exercer forte
influencia nas variáveis cardiovasculares. A FC não demonstra grandes variações, mesmo avaliada em populações distintas. 3,8,9,10
Gânglios simpáticos são encontrados ao nível de C2 - C4 - C7 . O gânglio cervical superior e médi
Metodologia: O estudo foi classificado como ensaio clínico randomizado duplo cego, aprovado pelo Comitê de ética da Universidade de
Brasília (UnB) (parecer 378.381). A amostra tem característica não probabilística e de conveniência constituída por 22 indivíduos jovens,
saudáveis e normotensos, estudantes da UnB, dos cursos de graduação da Faculdade de Ceilândia (FCE) e do campus Darcy Ribeiro,
recrutados por anúncios em redes sociais e por cartazes espalhados pelo campus. Foram incluídos no estudo adultos jovens entre 17 e 30
anos normotensos, eles não relataram nenhuma contraindicação a manipulação, e como critério de exclusão indivíduos hipertesos com PA
sistólica acima de 140mmHg e diastólica acima de 100mm/Hg, em uso de medicamento cardiovascular, com doença pulmonar obstrutiva
crônica (DPOC), submetidos ou traumas recentes ( período de 1 ano) na cervical/torácica, relato de doenças neurológicas (esclerose
múltipla, miastenia grave, diabetes, entre outros), portadores de doenças cardiopulmon
Resultados: Participaram do estudo 22 indivíduos (Figura 3.), 19 mulheres e 3 homens, normotensos saudáveis aleatorizados em três
grupos: TMO (idade, 22.75 ± 2.22 anos, altura, 1.63 ± 0.06 m, massa, 55.35 ± 8.99 kg), SHG (idade, 20.38 ± 1.76 anos, altura, 1.64 ± 0.08 m,
massa, 60.0 ± 13.98 kg) e CTG (idade, 20.60 ± 3.71 anos, altura, 1.68 ± 0.11 m, massa, 70.60 ± 16.87kg) . As características coletadas da
amostra, estão apresentadas na tabela 1. Foi excluído 1 voluntário, que apresentou o IMC de 33, sendo classificado como obesidade grau
1. Os dados das diversas análises não mostraram diferenças entre os grupos TMO, SHG e CTG, antes e após a intervenção passados 1, 10
minutos e 24 horas . Os dados de base entre os três grupos não apresentaram diferenças significativas na PA sistólica, PA diastólica e FC.
Nos dados basais, a PA sistólica, permaneceu menor que 120 mmHg, nos três grupos analisados, variando 6 mmHg. A PA diastólica variou 3
mmHg entre os 3 grupos e permaneceu abaixo de 80 mmHg. Já
Conclusão: A manipulação da primeira costela não levou a alterações clínicas imediatas e após 24h, no sistema cardiovascular, não
desencadeando assim o aumento nem a diminuição da PA e da FC em adultos jovens, normotensos.
Palavras-Chave: Osteopatia, Sistema Nervoso autônomo, Pressão Arterial, Frequência Cardíaca
Colaboradores: Daniele de Freitas Cordeiro Santos, Gabriela Mota Ayres Rodrigues, Camila Cristine Casas Novas
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Projeto LGBT: Análise dos grupos focais com a População LGBT
Emily Raquel Nunes Vidal
Unidade Acadêmica: Departamento de Saúde Coletiva
Instituição: UnB
Orientador (a): MARIA FATIMA DE SOUSA
Introdução: A Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais e Travestis –(PNSILGBT) representa os esforços
das três esferas de governo e da sociedade civil organizada, priorizando a redução das desigualdades por orientação sexual e identidade de
gênero e reconhece os efeitos perversos dos processos de discriminação e de exclusão sobre a saúde. Suas diretrizes e objetivos estão
voltados para a promoção da equidade em saúde. Além disso, é uma política transversal, com gestão e execução compartilhadas entre as
três esferas de governo, que deverá atuar articulada às demais políticas do Ministério da Saúde. Este plano de trabalho teve como objetivo
fazer a análise das falas dos sujeitos através das gravações de grupos focais na população LGBT da pesquisa nacional intitulada “Análise do
acesso e da qualidade da Atenção Integral à Saúde da população LGBT no Sistema Único de Saúde”.
Metodologia: A proposta inicial da pesquisa era trabalhar com grupos focais. Entretanto, a equipe nacional de coordenadores da pesquisa
decidiu que a metodologia mais adequada seria realizar oficinas grupais. Está decisão foi tomada após todos os envolvidos na pesquisa
participarem de um encontro cuja finalidade era o aperfeiçoamento de técnicas e métodos de realização de pesquisas com grupos. Os
referenciais que nortearam a construção da metodologia foram: processo grupal, construcionismo social, produção de sentidos em saúde e
saúde coletiva. Foram realizados, até o momento, 10 oficinas, com média de duração de uma hora e meia e com 8 participantes. As
oficinas eram de mulheres lésbicas, homens gays, homens trans, mulheres transexuais e travestis. O software NVivo9 está sendo utilizado
para organizar e sistematizar a análise das oficinas.
Resultados: A pesquisa ainda encontra-se em andamento com prazo de finalização para o dezembro de 2015. As oficinas realizadas até o
momento foram transcritas e já estão no banco de dados da pesquisa nacional. Destaca-se a dificuldade em recrutar as pessoas da
população LGBT para participarem das oficinas, pois muitos tem dificuldade em encontrar horário disponível e, muitas vezes, transporte
para locomoção ao local onde ocorrerá a oficina. Várias discussões foram feitas entre a equipe de pesquisadores para tentar otimizar o
processo de recrutamento. A maior parte dos sujeitos participantes das oficinas relatou que possui pouco ou nenhum acesso aos serviços
de saúde. O preconceito por parte dos profissionais e instituições foi bastante recorrente nos discursos.
Conclusão: Apesar de ainda estar em fase de conclusão devido ao atraso da pesquisa nacional, pode-se perceber a riqueza da utilização do
software no auxílio de pesquisas de abordagem qualitativa. Atualmente, podemos visualizar diversos avanços já conquistados pela
população LGBT, como a PNSILGBT. Entretanto, ainda pode-se perceber muitas barreiras que dificultam o acesso e a qualidade do serviço
(não) prestado a essa população. A pesquisa tem se mostrado importante para dar voz a uma população que necessita de cuidados e de
garantia de acesso aos diversos serviços de saúde. Mas temos que vencer ainda a barreira do estigma e preconceito social para
conseguirmos por em práticas as políticas de promoção de equidade como a PNSILGBT.
Palavras-Chave: Saúde LGBT, pesquisa qualitativa, Análise de conteúdo, equidade.
Colaboradores: Ana Valéria Machado Mendonça, Maria Fátima de Sousa, Dábyla Fabriny Batista de Alkmim, Rackynelly Alves Sarmento
Soares e Edu Turte Cavadinha.
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Religiosidade e Saúde Mental de Imigrantes na Percepção de Capelães Autorizados
Emmanuel Ifeka Nwora
Unidade Acadêmica: Curso de Psicologia
Instituição: UCB
Orientador (a): Marta Helena de Freitas
Introdução: A religiosidade é praticada de diversas formas e modalidades conforme os diversos contextos socioculturais, sendo que seus
efeitos sobre a saúde mental podem ser também diversificados (DALGALARRONDO, 2006). O modo como tal diversidade se expressa pode
ou não ser traduzido como sinais e sintomas, nos moldes em que os define o discurso médico ou o discurso religioso, pois passam também
por aspectos relacionados às diferenças de linguagens e pelo sentido que adquirem quando vinculado a um ou outro ordenamento social.
Considerando-se tais diferenças, o tema deste trabalho é Religiosidade e Saúde Mental de Imigrantes na percepção de capelães que atuam
em serviços de atendimentos especializados. Tem como objetivo investigar a percepção destes sobre as relações entre a religiosidade e
saúde mental de imigrantes no Brasil e Portugal, procurando também compreender como lidam com este binômio em sua prática
profissional e o que consideram boas e más práticas.
Metodologia: No âmbito de um projeto maior, do qual participam outras categorias profissionais, como médicos, psicólogos, enfermeiros,
e assistentes sociais brasileiros e portugueses, submetido e aprovado pelo Edital Universal CNPq 409018/2013-9 e também ao Conselho de
Ética da UCB, protocolo número 31949014.9.0000.0029, foram realizadas entrevistas, fenomenologicamente orientadas (AMATUZZI,
2001), com profissionais da saúde mental no Brasil e em Portugal, as quais foram gravads e transcritas, formando uma base de dados.
Desta base, foram aproveitadas para este subprojeto duas entrevistas realizadas com capelães, sendo um portuguêse e outro brasileiro,
voltando-se para três eixos temáticos: percepções quanto à experiência espiritual/religiosa dos pacientes imigrantes atendidos, sobre as
relações entre religiosidade e saúde mental dos mesmos e o que consideram boas e más práticas no modo de lidar com este binômio em
sua prática junto a estes pacientes. A sistematização e análise descreve as percepções e as significações relatadas pelos capelães,
resultando numa síntese comparativa entre ambos e posteriormente colocados em diálogo com a literatura.
Resultados: Registrou-se convergência nas percepções dos capelães nos seguintes aspectos: percepção de que a religião exerce papel
positivo na saúde mental dos imigrantes, ajudando-os a aceitar o sofrimento decorrente de seus sintomas, acreditar na recuperação,
colaborar com o processo terapêutico, bem como cultivar hábitos saudáveis e evitar hábitos não saudáveis, como por exemplo, o uso de
álcool e drogas. Ambos os capelães relataram que, dependendo da forma que a religiosidade/espiritualidade é praticada, pode
desencadear sentimentos de culpa e medo, e consequentemente, comportamentos mal adaptativos. Foram também convergentes no
sentido de qualificarem o papel positivo do acolhimento e do respeito às diferenças religiosas e em ressaltarem o papel negativo da
imposição de quaisquer expressões e confissões religiosas, inclusive as suas próprias. Enquanto na percepção do capelão portuguEse, os
profissionais de saúde tendem a desacreditar e desvalorizar o papel da capelania no âmbito da saúde mental, na percepção do brasileiro,
pelo contrário, estes profissionais tendem inclusive a encaminhar pacientes para orientação espiritual por parte do capelão.
Conclusão: Como era de se esperar, os resultados desta pesquisa apontam percepções positivas dos capelães acerca do papel da
espiritualidade e religiosidade no contexto global da saúde do imigrante. Isto está em consonância com diversas pesquisas que mostram
uma conexão direta entre o atendimento espiritual a pacientes (seja por médicos, enfermeiros ou por capelães) em contexto hospitalar e
menos tempo de internação, ou seja, o fator espiritual é grande aliado no processo terapêutico e pode contribuir para diminuir gastos com
diversos procedimentos médicos como, por exemplo, internações, remédios, injeções, cirurgias. Por outro lado, ela aponta também, pelo
menos a título de uma hipótese inicial - visto ser essa uma pesquisa ainda de cunho exploratório e que contou com apenas dois
participantes, que os profissionais de saúde brasileiros reconhecem mais positivamente o papel do aconselhamento religioso e espiritual
efetuado pelos capelães do que os portugueses. Isso merece ser melhor investigado, não apenas na percepção dos próprios capelães, mas
também na dos demais profissionais da saúde e dos próprios pacientes.
Palavras-Chave: Saúde mental, imigrantes, religiosidade/espiritualidade, capelães autorizados.
Colaboradores: A realização deste trabalho foi possivel graças à participação da Marta Helena de Freitas, coordenadora da pesquisa maior
na qual se insere este trabalho e orientadora deste projeto de IC. Destacamos o inestimável valor da participação dos capelães
entrevistados, sem o que seria impossível a realização deste trabalho. Foi fundamental também a participação do Prof. Dr. Vicente Alves,
que entrevistou o capelão portuguêse. Foram importantes e valiosas, ainda, a colaboração da Virginia Nunes Turra no levantamento
bibliográfico, como também as orientações complementares recebidas da Luciana da Silva Santos na elaboração do relatório final.
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Developing Country's Paradiplomacy: the case of Mexico's States
Eneumisa Sousa Rodrigues Simões e Ernestina Sousa Rodrigues Simões
Unidade Acadêmica: Relações Internacionais
Instituição: UCB
Orientador (a): Ironildes Bueno da Silva
Introdução: O trabalho analisa o envolvimento internacional dos governos subnacionais mexicanos, segundo as abordagens de: Bueno,
Velázquez, Dávila, Schiavon e Dias, entre outros, no que tange à emergência dos governos descentralizados no cenário internacional,
através da evolução das relações paradiplomáticas, cujo início se deu no século XX, especificamente nas décadas de 80 e 90, quando as
ações no sistema internacional deixaram de ser promovidas exclusivamente pelos governos centrais dos Estados, possibilitando a atuação
dos governos descentralizados nas relações internacionais, o que ocasionou uma mudança significativa nos padrões diplomáticos
tradicionais, devido à emergência de novos atores internacionais, visto que, os governos locais se tornaram mais independentes das
decisões dos governos centrais.
Metodologia: O artigo tem como foco o estudo do caso o desenvolvimento da paradiplomacia nos governos subnacionais mexicanos.
Nesse sentido, trabalho partirá da análise histórica que vai desde o surgimento do conceito de paradiplomacia como resultado da mudança
nas relações internacionais dada a necessidade de ações complementares que reforcem a política internacional. O trabalho consiste em
uma análise qualitativa, a qual consiste na obtenção de dados descritivos a partir do contato entre o pesquisador e o objeto de análise.
Resultados: O aumento na paradiplomacia mexicana é consequência do desenvolvimento da globalização, expansão da descentralização e
da consolidação da democracia. Tendo em vista tais fatores, é fundamental, aprimorar e atualizar o direito internacional, a fim de
assegurar que as relações paradiplomáticas sejam promovidas dentro da esfera legal, proporcionando a criação de importantes acordos de
cooperação. Nesse sentido, ao seguir os quatro estágios previstos no Programa Mexicano de Irmanamento e Cooperação descentralizada,
os governos subnacionais mexicanos estão conquistando gradualmente seu espaço na resolução de questões internacinais, embora nem
sempre sua atuação os possibilite decidir seu futuro, tendo em vista sua subordinação ao governo central mexicano, o qual apesar de
constituir o exemplo mais notório de paradiplomacia, ainda necessita elaborar leis mais eficientes, alem de revisar sua legislação, a fim de
promover o desenvolviemnto de sua descentralização e continuar os trabalhos realizados, pelos governos anteriores, que tem muito a
contribuir para o desenvolvimento da sociedade civil, por meio da mudança na forma de fazer política, influenciando o comportamento
dos governos locais no processo de tomada de decisão ao longo do cenário político internacional.
Conclusão: A paradiplomacia é o resultado da necessidade que os govenos locais tem em criar políticas internacionais, a fim de grantir seus
interesses de acordo com as prioridades de suas agendas, cuja estrutura está fundamentada na low politics. Atualmente, golbalização,
interdependência e regionalização vem contribuindo para estimular a paradiplomacia entre os governos subnacionais dos hemisférios
norte e sul. Uma vez que a globalização traz, simultaneamente, desafios e oportunidades para as regiões subnacionais, a regionalização
proporciona novas oportunidades de intercâmbio, cooperação e integração entre as regiões trasfronteiriças.
Palavras-Chave: Governos subnacionais mexicanos; paradiplomacia; governos centrais; relações internacionais.
Colaboradores: Eneumisa Sousa Rodrigues Simões - aluna do Curso de Relações Internacionais da Universidade Católica de Brasília e
assistente de pesquisa no projeto PFNI- DF (Programas de fomentos aos negócios Internacionais, Enestina Sousa Rodrigues Simões, Prof.
Dr. Ironildes Bueno da Silva - orientador
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Elaboração de vocabulário controlado
Erick Oliveira Alves de Souza
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ciência da Informação
Instituição: UnB
Orientador (a): RENATO TARCISO BARBOSA DE SOUSA
Introdução: Projeções realizadas em 1980 indicam que mais da metade de documentos e informações existente no mundo, naquela época,
tinha sido acumulados nos últimos 37 anos. E com o passar dos anos, esse número de documentos produzidos e recebidos cresceu em
proporções ainda mais surpreendentes. Há, nesse contexto, a necessidade de criação de um instrumental mais sofisticado que aprimore a
recuperação e o acesso aos documentos e, assim, à informação. A pesquisa procurou elaborar um vocabulário controlado que, associado à
estrutura do Código de Classificação, do Conselho Nacional de Arquivo (Conarq), operacionalizasse a identificação do conteúdo
informacional dos documentos acumulados pela atividade-meio da Administração Pública Federal. Esse instrumento possibilita o
tratamento padronizado na entrada e busca de informações por meio de descritores, em sistemas informatizados de registro e controle de
registro e controle do trâmite documental.
Metodologia: Na primeira etapa da pesquisa houve uma revisão de literatura com o intuito de aprofundar sobre os tipos de linguagens
documentárias, especificamente, o vocabulário controlado. Como o espaço empírico é a Administração Pública Brasileira, a segunda etapa
consistiu na pesquisa dos marcos regulatórios (leis e decretos) das grandes funções da atividade-meio: Recursos Humanos, Recursos
Materiais, Recursos Financeiros e Recursos Informacionais. Essa legislação, na terceira etapa, foi submetida ao software de mineração de
texto SOBEK, que teve a função de extrair padrões ou tendências nos textos legais, assim como para a descoberta automática de
conhecimento, gerando uma lista com os termos de maior ocorrência que permitiu a construção do vocabulário controlado. Na última
etapa, os termos são contextualizados e vinculados à estrutura de classificação do Código de Classificação do CONARQ.
Resultados: A pesquisa proporcionou, por meio da informação interna, previsível e regulada contida nos documentos de arquivo, a
construção de vocabulário controlado capaz de representar o conteúdo informacional dos documentos da atividade-meio acumulados pela
Administração Pública Federal, proporcionando o uso de padrões de busca e recuperação da informação. Esse instrumento possibilita,
também, a rapidez e segurança na busca pelas informações necessárias à tomada de decisão e à garantia de direitos e deveres.
Conclusão: Entendemos como desdobramento dessa pesquisa a possibilidade da operação de classificação poder utilizar-se da lista de
termos controlados e ser utilizada por essa mesma lista. Ao classificar um documento em um sistema informatizado de gestão de
documentos arquivísticos, o sistema pode oferecer ao usuário uma lista de termos controlados vinculados àquela unidade de classificação.
E o sentido inverso também é possível. Ao identificar o conteúdo informacional do documento em uma lista de termos controlados, o
sistema pode dar ao usuário possibilidades de classificação daquele conteúdo. Dessa forma, imagina-se que os erros identificados no
preenchimento desses campos possam ser minorados com o uso dessa metodologia proposta no artigo em tela e que foi fruto de uma
pesquisa científica.
Palavras-Chave: vocabulário controlado, mineração de textos, código de classificação de documentos de arquivo
Colaboradores: Júlia Donato, Talles Humberto Moreira
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Estudo da propagação da espécie exótica invasora Arundo donax (Poaceae) e sua interação com as
plantas nativas do Cerrado
Erick Sabino Pereira
Unidade Acadêmica: Departamento de Botânica
Instituição: UnB
Orientador (a): CRISTIANE DA SILVA FERREIRA
Introdução: Arundo donax L. (Poaceae), conhecida como cana-do-reino, é uma gramínea perene, invasora e extremamente agressiva na
sua colonização do ambiente. A propagação e estabelecimento dessa espécie causam severos danos ambientais e econômicos, sendo uma
ameaça à diversidade e conservação pelo seu potencial de substituir as espécies nativas. A planta possui crescimento rápido e pode atingir
até 8 m de altura, se propagando preferencialmente de forma vegetativa por meio de pedaços do caule ou rizoma. A espécie tem invadido
de forma acelerada as áreas de cerrado do Distrito Federal (DF), tanto em zonas urbanas quanto em Unidades de Conservação.
Informações sobre as formas de propagação e estabelecimento no ambiente são importantes para orientar na prevenção, controle e até o
manejo da planta. Com base no exposto, esse projeto tem como objetivo examinar as formas de propagação de A. donax, bem como sua
interação com outras espécies durante a colonização de uma nova área.
Metodologia: Em câmaras BOD, a 25 ºC e fotoperíodo de 12h, foram montados experimentos para avaliar a germinação de sementes e a
brotação de colmos (propagação vegetativa) de A. donax. O experimento de germinação durou 30 dias, a morfologia das sementes foi
analisada, bem como a viabilidade das sementes não germinadas (teste de tetrazólio). Foi obtido o percentual de brotação (1) dos
propágulos de menor tamanho (colmo 4-5 cm, com um nó), e (2) de propágulos em diferentes estágios de desenvolvimento (colmos
maduros, 30 cm da base do caule, e colmos jovens, do último nó ou ápice da planta de 3m). O efeito alelopático das folhas (secas a 50 ºC e
trituradas em moinho) foi testado na germinação de gergelim e de alface (câmara BOD), nas concentrações: 0% (controle), 0,62%, 1,25%,
2,5%, 5% e 10% do extrato aquoso (4 repetições x 10 sementes/tratamento/espécie). A concentração que apresentou melhor resultado foi
testada na germinação de colmos de A. donax, para avaliar se ocorria efeito autotóxico.
Resultados: Nenhuma semente de A. donax germinou. A análise morfológica e o teste de viabilidade mostraram que estas são estéreis.
Nos tratamentos de propagação vegetativa, 100% dos colmos brotaram em até cinco dias, independente do tamanho ou da idade do
colmo. Os compostos alelopáticos presentes na folha interferiram na germinação e no desenvolvimento da radícula tanto de gergelim
quanto de alface, mas o resultado variou com a espécie e a concentração de extrato. Houve redução na germinação de gergelim a 2,5% e
5%, sendo a resposta dependente da dosagem. Em alface, as concentrações crescentes até 5% do extrato não mostraram efeito (p>0.5) no
número de sementes germinadas. Contudo, o comprimento da radícula nas duas espécies foi reduzido pela metade, a partir da
concentração inicial de 0,62%. O extrato a 5% reduziu em 85% o crescimento da radícula em gergelim e 90% em alface. Não ocorreu
germinação (gergelim ou alface) na concentração a 10%, mas ocorreu a brotação de 100% dos colmos de A. donax.
Conclusão: Os resultados do experimento de germinação mostraram que as populações de A. donax no DF se propagam exclusivamente de
forma vegetativa. Em condições ideais de temperatura e disponibilidade hídrica, a planta rebrota em menos de uma semana,
independente do tamanho ou idade do propágulo. Neste caso, como o controle é feito na maioria das vezes pelo método de corte da parte
aérea, possivelmente essa é a principal forma de dispersão da espécie na região. Adicionalmente, as folhas de A. donax possuem agentes
alelopáticos que são capazes de interferir na germinação e no crescimento inicial de outras plantas, mas não em plantas da mesma
espécie. Neste caso, deve-se levar em consideração que, durante o corte da planta, a deposição das folhas no solo tende a aumentar o
poder de interferência da espécie na germinação e estabelecimento de outras plantas, devido à possível lixiviação de compostos. Tais
resultados são indispensáveis para orientar as formas de manejo da planta na região.
Palavras-Chave: germinação, alelopatia, propagação vegetativa, invasão biológica.
Colaboradores: Sarah Christina Caldas Oliveira, Augusto Cesar Franco
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Weber: o anti-Marx? Um estudo sobre ‘A ética protestante e o “espírito” do capitalismo’
Erico Saad Campos
Unidade Acadêmica: Departamento de História
Instituição: UnB
Orientador (a): ARTHUR OLIVEIRA ALFAIX ASSIS
Introdução: Durante seu constante processo de produção intelectual, Max Weber entrou em diálogo com importantes figuras do século
XIX. Dentre elas, um intelectual alemão que, como ele, seria considerado um dos arquitetos da sociologia moderna: Karl Heinrich Marx.
Nascido em 1818, e tendo falecido um mês antes do jovem Weber completar dezenove anos, Karl Marx e seus escritos sobre o capital e a
luta de classes não passaram despercebidos por Weber. A Ética Protestante e o “Espírito” do Capitalismo. Anos após a morte de Marx,
Weber conclui, em 1904, sua mais famosa obra: A Ética Protestante e o “Espírito” do Capitalismo. Para alguns, a obra exprime uma recusa
do pensamento marxiano, para outros, uma adesão. A proposta de pesquisa que aqui se apresenta emerge da percepção de tal dicotomia.
Seria Weber o anti-Marx? A discussão girará em torno da Ética, mas utilizaremos obras escritas previamente por Weber para
apreendermos sua visão conjunta sobre o legado marxiano.
Metodologia: A fim de responder à pergunta central, e a outras perguntas que ajudam a compreender essa relação, procuramos analisar
os posicionamentos teóricos e práticos de Max Weber diante da obra e da persona de Karl Marx. Dois aspectos explorados por ambos os
autores formaram a base da investigação: capitalismo e religião. Para atingirmos o objetivo da pesquisa, buscamos informações não só na
Ética, mas também em outros livros escritos por Weber, como Economia e Sociedade, e em livros que tinham como objeto de estudo a
vida e o pensamento de Max Weber. A pesquisa estruturou-se, então, sobre o cotejo de informações contidas nos estudos dessas fontes
variadas sobre o autor.
Resultados: Por meio da leitura minuciosa das fontes primárias (obras de Weber) e das fontes secundárias (obras sobre Weber), a
pergunta central da pesquisa pôde ser respondida com argumentos sólidos, ainda que exista margem para possíveis discordâncias.
Conclusão: A discussão central busca comparar as concepções de Weber e de Marx, basicamente, quanto ao Capitalismo e à Religião,
perpassando por ideias e conceitos mais específicas, como, por exemplo, o materialismo histórico e a acumulação primitiva. O diálogo
intelectual entre ambos vai muito além das esferas econômica e religiosa, englobando concepções sobre a história, sobre a política e sobre
a racionalidade. No entanto, por religião e capitalismo serem os dois principais pilares da Ética, preferi abordar de forma mais exaustiva
ambos os aspectos, o que já foi suficiente para responder à pergunta central do texto. Para muito além de mera negação, Weber, por meio
de análises históricas, exibe algumas limitações das ideias marxianas, mas nunca se furtando a aproveitar pensamentos de Marx que lhe
são caros.
Palavras-Chave: Max Weber, Karl Marx, Religião, Capitalismo, Alemanha, História contemporânea
Colaboradores: não se aplica
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Custos da Cadeia Logística de Exportação de Soja: Eixo Sorriso-MT – Porto de Santos.
Erika Medeiros e Silva
Unidade Acadêmica: Depto de Ciências Contábeis e Atuariais
Instituição: UnB
Orientador (a): PAULO ROBERTO BARBOSA LUSTOSA
Introdução: O Brasil apresenta alguns entraves logísticos, inerentes da distribuição e armazenamento dos produtos produzidos no país,
que geram aumento dos custos, que são reflexos da escolha dos modais de transporte, da estrutura de armazenagem existente, do acesso
aos terminais de exportação- infraestrutura portuária. A cadeia logística de exportação da soja, que será o foco desse estudo, apresenta
gargalos nesses pontos citados da cadeia logística global, o que acarreta entraves no escoamento do complexo de soja, desde a origem
(porta do produtor) até seus respectivos destinos, no caso dessa commodity, o maior público alvo é a china. Os gargalos logísticos se
situam no uso inadequado do transporte rodoviário e ausência de investimentos em infraestrutura voltada ao desenvolvimento suficiente
de alternativas de transporte, tais como o modal ferroviário e hidroviário, em virtude de grandes distâncias percorridas no escoamento do
produto. O uso preponderante do modal rodoviário resulta do baixo
Metodologia: Foram identificados os principais pontos da cadeia logística de exportação da soja, com o apoio de estudos da USDA, da
Embrapa, da Conab e do IMEA, e foi definido que o custo para exportar uma tonelada de soja pelo eixo Sorriso-(MT)-Santos (SP) seria
composto pelo somatório dos custos de produção, de transporte rodoviário e do ferroviária, da estação de transbordo e dos custos
portuários. De acordo com o Instituto Mato-grossense de Estudos Agrícolas (IMEA) o custo de produção da soja em Mato Grosso na safra
2014/2015 é de R$46,72 por saca, a tonelada da soja custa R$778. O Índice Nacional de Transporte de Cargas Fracionadas (INTCF) é um dos
índices de maior referência quando se trata de contratos de prestação de serviços de transporte. É utilizado no meio acadêmico, por
empresas de transporte rodoviário de cargas, órgãos públicos, embarcadores, operadores logísticos e instituições internacionais. Portanto,
o custo do transporte rodoviário (CTR) foi apurado com base nesse índice. De a
Resultados: Resultados O custo foi apurado considerando a intermodalidade (modal rodoviário e ferroviário), de acordo com o cálculo
apurado, 63% do custo de escoar a produção visando a exportação é inerente do custo de produção de 1 tonelada de soja, em Sorriso-MT,
13% do custo total de exportação é formado pelo modal rodoviário, 19% pelo modal ferroviário, 0,5% correspondente ao custo do
transbordo e, por fim, o custo portuário corresponde à 4,07% do custo total. A parcela do custo do transporte no total do custo para
exportar a soja de Sorriso-MT à Santos, representa uma parcela significativa, ficando atrás apenas do custo de produção. Além disso,
diante do levantamento da literatura e da observação do cenário brasileiro, é notório identificar fatores relevantes que impactam o custo
do transporte e contribuem para que o transporte seja uma variável que deve ser destacada e analisada para que o custo total não seja
“poluído” por grandes custos logísticos de distribuição, para que a competitivid
Conclusão: Deficiências de rodovias, filas e restrições logísticas elevam os custos, as deficiências das rodovias, as longas filas de espera e as
crescentes restrições urbanas ao tráfego de caminhões elevam sensivelmente os custos do transporte rodoviário de cargas. No modelo
desse estudo, o modal ferroviário apresenta custo maior, porém, os gargalos citados são minimizados frente ao modal rodoviário. A
intermodalidade foi considerada e as deficiências inerentes à logística de exportação da soja foram consideradas no custo de distribuição.
Se o país apresentasse uma infraestrutura logística adequada de transporte, o custo total para exportar 1 tonelada de soja seria reduzido,
tornando, assim a soja brasileira mais competitiva e podendo alcançar a liderança mundial de exportação dessa commodity.
Palavras-Chave: Custo Logístico, Soja, Mato Grosso, Competitividade, Exportação.
Colaboradores: Sem colaboradores.
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Abordagem clássica da política internacional e a construção de regimes para o meio ambiente
Erika Mesquita Ferreira
Unidade Acadêmica: Instituto de Relações Internacionais
Instituição: UnB
Orientador (a): EIITI SATO
Introdução: Diante dos dilemas políticos e sociais da atualidade, partimos da hipótese de que qualquer análise conceitual em Relações
Internacionais, atualmente, requer uma profunda reflexão acerca dos valores ético-morais, aliás, muito debatidos na abordagem clássica.
Dentro do amplo debate epistemológico da disciplina, tal abordagem compreende que é primazia do pensamento revelar e enaltecer, em
formas conceituais já consagradas ou em vias de elaboração, aquelas diretrizes políticas e sociais verdadeiramente capazes de apontar as
finalidades e os reais objetivos da vida em sociedade. Nesse sentido, esse estudo procura reinterpretar, a partir de uma abordagem
clássica, o conceito de regimes internacionais, ao perguntar-se: (i) Em que medida o processo de construção de regimes internacionais para
o meio ambiente leva em consideração o fator humano e as tensões existentes entre os valores ético-morais da humanidade?
Metodologia: O método de abordagem utilizado será o indutivo, no qual as análises das características dos fenômenos particulares
servirão de base a conclusões de caráter genérico. A técnica de pesquisa utilizada para a obtenção dos dados será a Pesquisa Bibliográfica,
feita a partir de documentação indireta.
Resultados: O Estado é fundamental para a construção e o bom funcionamento dos regimes internacionais. Porém, apesar dos regimes
internacionais buscarem materializar interesses compartilhados por intermédio da política internacional, tem sido pouco evidenciado que
essa conciliação exige posturas moralmente responsáveis que devem ser instruídas por valores éticos. Geralmente, a diplomacia tem
perdido essa dimensão. Aliás, atualmente, as análises dos processos de construção dos regimes internacionais para o meio ambiente
concentram o seu estudo na avaliação do papel desempenhado pelos vetores materiais da sociedade internacional, como a globalização, a
tecnologia e as democracias de mercado. Essa pesquisa entende que o estudo dos regimes internacionais do meio ambiente não pode
prescindir de uma avaliação da dimensão imaterial do processo político e como ele pode e deve ser pensado.
Conclusão: Concluímos que uma avaliação sobre os sucessos e os fracassos envolvendo a construção dos regimes internacionais para o
meio ambiente não pode apenas levar em consideração os interesses e a racionalidade técnica, mas também devem promover uma
reflexão sobre os valores ético-morais envolvidos nesse processo.
Palavras-Chave: 1.Regimes Internacionais, 2. Política Internacional, 3. Meio Ambiente.
Colaboradores: Me. Raphael Spode
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Duas jurisdições da racionalidade: a Crítica da razão prática de Kant em relação à Crítica da razão pura
Erika Santos Ribeiro
Unidade Acadêmica: Departamento de Filosofia
Instituição: UnB
Orientador (a): PRISCILA ROSSINETTI RUFINONI
Introdução: Kant, na Crítica da Razão Pura, se volta para o sujeito do conhecimento tendo como propósito estabelecer os limites para o
conhecimento humano, o projeto era estabelecer os limites para razão não caísse no erro e avançasse no cominho seguro da ciência.
Contudo, não estava no projeto da Primeira Crítica pensar a razão para além do seu uso teórico, o homem para além do sujeito do
conhecimento. Assim, faltava pensar o homem como sujeito moral. A Crítica da Razão Pura respondia a questão “o que posso saber?”,
faltava responder a uma segunda questão da razão: “o que devo fazer?” A razão que determina aquilo que o sujeito pode conhecer, nas
obras que tratam da moral irá determinar os princípios de como o sujeito deve agir. Se Kant colocou do lado teórico a ciência num lugar
privilegiado agora na parte prática é a moralidade ocupa esse lugar. E assim como a ciência, a moral também irá reivindicar uma validade
não meramente individual, mas universal e objetiva.
Metodologia: Inicialmente, foi realizada a leitura em conjunto com o orientador e demais participantes do PIBIC de textos selecionados da
obra de Kant, como uma introdução aos temas a serem trabalhados. Além disso, foram trabalhados também em conjunto textos filosóficos
voltados para a metodologia. Com esses textos foi possível ter uma noção geral de metodologia filosófica. Individualmente foi feita a
leitura de trechos da Crítica da Razão Pura (1781/87) e a leitura estrutural da Crítica da Razão Prática (1788), cuja questão central é a da
possibilidade da moral, e a Fundamentação de Metafísica dos Costumes (1785), que tem como objetivo estabelecer o princípio supremo da
moralidade. Buscou-se com essas leituras ter uma noção geral da filosofia prática de Kant, compreendendo os conceitos centrais de sua
teoria.
Resultados: O conceito de moralidade é um conceito central para a ética de Kant. Assim, dada a importância desse conceito para filosofia
prática desse autor o objetivo desse estudo foi compreender o conceito de moralidade, sua determinação e suas implicações dentro da
filosofia prática kantiana. Este estudo buscou compreender como a moral se constitui e explicar os conceitos centrais da sua teoria: razão
prática, liberdade, vontade, dever, lei, imperativos
Conclusão: Com este trabalho, foi possível ter contato com alguns dos textos mais importantes de Kant. A inovação proposta por esse
autor não se restringe apenas ao âmbito teórico, mas também ocorre no campo prático e com esse trabalho foi possível adentrar um
pouco nesse campo da filosofia kantiana. A teoria moral de Kant se diferencia das anteriores que colocaram como fonte da moral Deus ou
a felicidade ou as constituições sociais. A concepção moral de Kant irá influenciar diversas teorias posteriores, por tal motivo o estudo
realizado buscou selecionar temáticas importantes para o futuro desenvolvimento de pesquisas mais aprofundadas no campo da ética.
Palavras-Chave: razão, moral, liberdade, vontade, imperativo.
Colaboradores: Grupo de pesquisa O futuro da noção de reconhecimento, do qual fazem parte vários docentes do FIL, entre eles Erick
Calheiro de Limam (coordenador), Priscila Rufinoni (orientadora), Alexandre Hahn, entre outros.
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Lei de acesso à Informação na Secretaria da Fazenda do Distrito Federal.
Estefania Pereira de Souza
Unidade Acadêmica: Faculdade de Comunicação
Instituição: UnB
Orientador (a): JANARA KALLINE LEAL LOPES DE SOUSA
Introdução:
Metodologia:
Resultados:
Conclusão:
Palavras-Chave:
Colaboradores:
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Levantamento dos hábitos alimentares de populações urbanas de dois municípios na Chapada dos
Veadeiros
Estefano Amorim da Silva
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade de Planaltina
Instituição: UnB
Orientador (a): GABRIELA BIELEFELD NARDOTTO
Introdução: A urbanização e a industrialização têm alterado os padrões de vida e alimentares das populações atuais, com o consumo de
alimentos produzidos localmente perdendo espaço para os produzidos industrialmente. O acesso, principalmente pelas populações
urbanas, a uma imensa variedade de produtos alimentícios, quase sempre transformados industrialmente, é conhecido como “era dos
supermercados”. As modificações nos estilos de vida e as formas de distribuição de alimentos são responsáveis por transformações nos
hábitos alimentares, principalmente no aumento do consumo de produtos industrializados e à busca por praticidade, com alimentação fora
do domicílio e a preferência pelos supermercados para a compra dos alimentos. O objetivo deste trabalho foi identificar os hábitos
alimentares de populações urbanas no interior do Brasil e verificar como estão inseridas no processo de transição nutricional (“era dos
supermercados”).
Metodologia: Foram analisados os hábitos alimentares de 80 famílias residentes nas cidades de Cavalcante e Teresina, ambas na região da
Chapada dos Veadeiros, Goiás, utilizando-se o método do recordatório alimentar de 24 horas e a freqüência de consumo alimentar, a partir
de uma lista padrão contendo os principais itens alimentares normalmente consumidos no Brasil, segundo o IBGE. As entrevistas e a razão
isotópica de carbono e nitrogênio da unha foram analisados em um representante maior de 18 anos de idade residente na unidade
domiciliar. No laboratório, após a limpeza das unhas, o material foi colocado em estufa. As amostras foram então cortadas, acondicionadas
em cápsulas de alumínio e pesadas. Estas análises estão em andamento no laboratório de Ecologia Isotópica do CENA/USP. Esta pesquisa
foi aprovada por comissão de ética, recebendo assim o número de registro e uma autorização oficial “COET 053” ESALQ/USP.
Resultados: Os alimentos consumidos nas refeições em Cavalcante, praticamente são todos obtidos industrialmente, chegando a mais de
95% dos produtos consumidos. Em Teresina foi identificado um consumo um pouco maior de alimentos produzidos localmente. Apesar de
em Teresina ter maior percentual de consumo de alimentos produzidos localmente, este ainda é baixo, onde o consumo desses alimentos
não ultrapassa 20% do total em uma refeição. No almoço existe a substituição da carne bovina, em grande maioria em Cavalcante, para o
frango em Teresina. No lanche existem casos, nos dois municípios, de consumo de alimentos como arroz e feijão, devido à falta de outros
tipos de alimentos, sendo o lanche a sua última refeição do dia. Percebe-se um padrão muito semelhante de alimentação entre as duas
localidades. Dentre os itens mais frequentemente consumidos foram: carne bovina (62%), laticínios (44%), frango (40%), que tem origem
C4 e arroz (92%), feijão (82%), e frutas (34%) de origem C3.
Conclusão: Os dados da tabela de freqüência alimentar não condizem com os apresentados no recordatório alimentar, mostrando que
nem sempre consomem com freqüência certos tipos de alimentos. A dieta alimentar pouco varia entre os municípios, porém em Teresina
existe uma quantidade um pouco maior de alimentos que são produzidos e consumidos localmente. Desta forma, com os resultados
obtidos conclui-se que as populações desses municípios no interior do Brasil Central estão sendo fortemente influenciadas pela “era dos
supermercados”, tendo como base alimentar os alimentos obtidos nos supermercados, sendo, muito deles, já previamente processados ou
mesmo ultra-processados.
Palavras-Chave: Transição nutricional, produtos industrializados, análises isotópicas, carbono, nitrogênio
Colaboradores: Fernanda C. de Aquino, Livia Penna Firme Rodrigues
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Iconografia geohistórica de São Sebastião e Vila Planalto, Distrito Federal
Estephany da Silva Almeida
Unidade Acadêmica: Departamento de Geografia
Instituição: UnB
Orientador (a): EVERALDO BATISTA DA COSTA
Introdução: O presente trabalho tem como recorte espacial a Região Administrativa de São Sebastião, localizada no Distrito Federal, e tem
como interesse compreender por meio de recursos iconográficos, sua transformação espacial, por meio das técnicas. A cidade de São
Sebastião surge no contexto construção da nova da capital brasileira, com o objetivo de fornecer matérias-primas, para a fabricação de
tijolos e cerâmicas utilizadas nas obras civis de Brasília. O discurso enaltecido sobre a construção de Brasília sugere uma leitura romântica
aos que não conhecem as interfaces do processo da construção da capital Brasileira. Novas imagens foram designadas aos trabalhadores,
isto para requalificar o ideal proposto nos projetos de Brasília, mas as memórias coletivas permaneceram, e nesse novo contexto, outros
sentimentos são adicionados às memórias vividas, a história individual. Dessa forma, a pesquisa baseia-se na reconstrução da memória da
construção de Brasília não por ela própria, mas a partir de u
Metodologia: O procedimento metodológico utilizado para essa abordagem foi o recorte espacial da Região Administrativa de São
Sebastião, localizada no Distrito Federal, baseada em recursos documentais imagéticos, referentes ao processo da formação da cidade,
acessadas ao Arquivo Público do Distrito Federal. Com o objetivo de se fazer o resgate oral dos moradores antigos da cidade, foi elaborado
uma entrevista aberta, semi-estruturada, que foi gravada e transcrita. Além do aporte teórico referenciado, também foi feito visitas a
campo, com o objetivo de aproximação e coleta de informações sobre a cidade.
Resultados: De acordo com as fontes documentais imagéticas, relatos orais e o aporte teórico, que o tema e os objetivos da pesquisa
apresenta, foi possível fazer uma reconstrução da história da memória da construção de Brasília, a partir da cidade de São Sebastião. A
memória dos que vivenciaram o processo de construção de Brasília, evidenciou ainda mais o romantismo empregado aos ideais utópicos
de Brasília, pois São Sebastião não era uma cidade que estava nos planos urbanísticos dos idealizadores da nova Capital. Também foi
possível perceber que a cidade se desenvolveu muito com o tempo, onde as técnicas tornaram possível o processo de formação e
transformação territorial e urbana, que pode ser percebido pelo mapa do crescimento urbano da cidade de São Sebastião.
Conclusão: A ocupação e transformação dos espaços de Brasília e São Sebastião se deram de maneiras distintas, pois cada cidade foi
selecionada para uma finalidade, Brasília para ser a nova Capital e São Sebastião para ser o canteiro de obras, que dispôs de matériasprimas. A cidade de São Sebastião, assim como as outras cidades do Distrito Federal, foi composta por aglomerados de pessoas advindas
de todas as regiões brasileiras, que fomentou a diversificação cultural da cidade. Os trabalhadores foram os agentes da transformação da
paisagem, pela técnica de oleiro e os símbolos reproduzidos em São Sebastião estão ligados às olarias, o trabalho, as lutas (processo de
fixação e ocupação das terras) e a “desterritorialização”, que fazem parte da memória de cada indivíduo que viveu o processo de
transformação da cidade. A história dependendo da maneira que ela for contada vive eternamente na memória de seus herdeiros, mas se
ela for negligenciada na tentativa de ser apagada em prol de um falso ideal,
Palavras-Chave: Iconografia, técnica, memória, território, Geografia
Colaboradores: “Tião Areia”, como é conhecido o morador de São Sebastião desde 1959, Sr. Sebastião de Azevedo Rodrigues (71 anos) e
Senhorinha Pereira da Silva (moradora de São Sebastião há mais de 53 anos), com seus relatos orais, por meio de entrevista. Arquivo
Público do Distrito Federal, com a disponibilidade de documentos imagéticos.
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Usos e usuários de arquivos como objeto da pesquisa acadêmica científica do Programa de Pósgraduação em Ciência da Informação, PPGCINF,da Universidade de Brasília
Ester Eiko Duarte Kimura
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ciência da Informação
Instituição: UnB
Orientador (a): KATIA ISABELLI DE BETHANIA MELO DE SOUZA
Introdução: A Universidade de Brasília – UnB – é uma instituição produtora de conhecimento que tem o compromisso social de ensino,
pesquisa e extensão, não somente no ensino superior, mas nos programas de pós-graduação. Nesse âmbito, a mensuração da produção
desse conhecimento é, via de regra, com base na totalização das teses, dissertações e monografias. Para tal, foi desenvolvido o projeto
“Usos e usuários de arquivos e o profissional arquivista como objeto da pesquisa acadêmica científica do Programa de Pós-Graduação em
Ciência da Informação, PPGCINF, da Universidade de Brasília – Parte II” iniciado em julho de 2014 que busca resgatar a memória de toda a
produção científica incluindo as monografias de especialização, dissertação e teses da Faculdade de Ciência da Informação – FCI –, desde
1980 a 2014, analisando tanto quantitativamente quando qualitativamente, em especial, a temática de usos e usuários de arquivo.
Metodologia: O presente estudo é uma análise descritiva com o intuito de mapear e propagar a produção científica da PPGCINF, em
especial, os temas de usos e usuários de arquivo e o profissional arquivista, além de salientar a importância das produções científicas
acadêmicas como documento de arquivo. Para tornar possível a descrição, realizou-se uma ampla análise documental e coleta de dados:
assunto das produções acadêmicas científicas por ano e analisadas de acordo com a temática já citada. Todos os dados coletados foram
concentrados em uma base de dados consolidada, com intuito de facilitar a investigação. O projeto de iniciação científica foi motivado pelo
interesse sobre os temas de uso e usuários de arquivos e a visibilidade do profissional arquivista e as pesquisas já desenvolvidas sobre o
assunto. Fez-se, assim, análise documental, coleta de dados e desenvolvimento de um banco de dados digital, além de reunir insumos da
literatura científica que auxiliarem a resultar esse artigo.
Resultados: Para alcançar o objetivo do projeto delimitou-se os campos analisados em cada produção científica para compor o banco de
dados, sendo estes: ano, tipo de defesa, linha de pesquisa, autor(a), título, orientador(a), co-orientador(a), área de concentração, banca
examinadora, resumo, resumo em língua estrangeira, palavras-chave, palavras-chave em língua estrangeira, informações adicionais e link
de acesso. Essas informações foram buscadas na produção científica disponibilizada física e digital composta por 64% de dissertações, 23%
teses e 13% monografias de especialização. No campo “título” foram destacados cinco termos relevantes para pesquisa: uso, usuário,
usabilidade, arquivo e arquivista. Como resultado, obteve-se: não há referências nas monografias, nas dissertações foram identificadas três
indicações e oito referências ao usuário de sistema da informação, o que pode ser usuário de um sistema arquivístico, nas teses há apenas
uma produção referente à sistemas de informação.
Conclusão: A partir das análises feitas dos dados coletados, conclui-se que as temáticas de usos, usuários de arquivo e o profissional
arquivista não são bem explorados dentro do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação na Universidade de Brasília,
salientando a necessidade de ampliar as pesquisas sobre o tema. Além disso, no decorrer do desenvolvimento do projeto, evidenciou-se
cada vez mais a necessidade de tratar toda a produção científica de um programa como um documento arquivístico em si. Ainda, revelouse necessário que o PPGCINF mantenha e alimente a base de dados utilizada nessa pesquisa com intuito de auxiliar administrativamente a
Pós-Graduação e seus pesquisadores internos e externos adotando, como medida de conveniência, o envio das cópias das produções
científicas para a Biblioteca Central da UnB com o intuito de difundir ainda mais a informação, os temas pesquisados, as contribuições da
Ciência da Informação e o próprio Programada de Pós-Graduação.
Palavras-Chave: Ciência da Informação. Pós-Graduação. Arquivologia. Usuário de Arquivo. Visibilidade do Arquivista.
Colaboradores: A pesquisa contou com a colaboração de Mayara Dias Miranda e Cainãn Leão, graduandos do curso de Arquivologia, da
Universidade de Brasília, e Hudson Gomes da Silva Arruda.
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A APLICAÇÃO DE TÉCNICAS DE PROTOTIPAGEM RÁPIDA E DE CONCEITOS DE DESIGN DE SUPERFÍCIE NO
DESENVOLVIMENTO DE DESIGN DE ARTEFATOS MODULARES EM TECNOLOGIA ASSISTIVA PARA
MELHORIA DE AMBIENTES SOCIAIS DE INTERAÇÃO PARA PROMOVER CONFORTO.
Ester Sabino Santos
Unidade Acadêmica: Departamento de Desenho Industrial
Instituição: UnB
Orientador (a): FRANCISCO LEITE AVIANI
Introdução:
Metodologia:
Resultados:
Conclusão:
Palavras-Chave:
Colaboradores:

492

Vol. 1

Avaliação da adesão ao tratamento farmacológico de pacientes hipertensos de Unidade de Saúde de
Ceilândia - Distrito Federal
Evelin Soares de Brito
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade da Ceilândia
Instituição: UnB
Orientador (a): DAYANI GALATO
Introdução: A adesão ao tratamento farmacológico é definida como um comportamento no qual mede-se a extensão do cumprimento das
orientações presentes na prescrição médica. No entanto, para uma adesão devida, diversos fatores são considerados tais como o
relacionamento do paciente com a doença e com o medicamento, o impacto do fármaco na rotina do paciente e outras barreiras que
podem interferir nessa relação. A hipertensão arterial sistêmica é uma doença crônica e prevalente no Brasil e, geralmente, requer
utilização de diferentes medicamentos além de, muitas vezes, estar associada a outras doenças tanto decorrentes da própria como outros
problemas de saúde, sendo preocupante por ofertar risco de eventos cardiovasculares. Sendo assim, a adesão ao tratamento de pacientes
hipertensos é prejudicada dada a complexidade e durabilidade do tratamento. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi de avaliar a
adesão à medicação de paciente hipertensos atendidos em uma Unidade de Saúde do Distrito Feder
Metodologia: A pesquisa respeita um desenho transversal onde os pacientes foram entrevistados posteriormente à aprovação do Comitê
de Ética em Pesquisa (código número 1.057.271). A pesquisa foi dada em duas fases: na primeira, foram realizadas entrevistas onde além
do perfil dos pacientes foi avaliada a adesão baseada no questionário de Morisky com oito itens do inglês Morisky Medication Adherence
Scale, na avaliação do percentual de doses esquecidas (aderente = 80%) e na percepção do paciente (nota de 0 a 10), na segunda, foram
quantificadas e analisadas variáveis relacionando com o perfil e o tratamento após construção de um banco de dados no Programa EpiData
e posteriormente analisado no Statistical Package for Social Science. Para a apresentação dos resultados foi adotada a estatística
descritiva. Para identificar as variáveis de exposição associadas ao desfecho foi adotado o teste Qui-quadrado. Foi adotado p< 0,05 como
significante.
Resultados: Foram abordados 126 pacientes dos quais 22 foram excluídos da pesquisa por não assinarem o termo de consentimento ou
por não completar a entrevista, restando 104 sujeitos. Destes, 77,9% eram mulheres, com idade entre 30 e 90 anos (64±10,0). 54,8%
possuíam o ensino fundamental completo e 63,6% eram aposentados. Quanto aos valores pressóricos, 42,3% estavam controlados. Dos
pacientes 31,7% não tomaram pelo menos uma dose do medicamento para hipertensão na última semana. Destes, 10,6% não foram
avaliados por não lembrarem os medicamentos utilizados e 9,6% não foram aderentes sob este aspecto. Avaliando por Morisky, 28,8%
foram considerados com alta, 44,2% com média e 26,9% com baixa adesão. Na percepção do paciente (nota), a média foi de 8,9 (±1,7). Nas
associações, usou-se a adesão de Morisky dos pacientes com alta adesão como desejável observando-se associação significativa com o
controle pressórico (p=0,008), o que corresponde a uma RP de 2,33 (IC 95% = 1,21 a 4,48).
Conclusão: A adesão ao tratamento considerada satisfatória pelos métodos utilizados impactam diretamente no controle da pressão
arterial, o que reforça a eficácia dos medicamentos utilizados na terapia embora, segundo o perfil dos pacientes, a maioria destes não
realizassem medidas não farmacológicas como exercícios físicos e dietas para redução de peso (dados não apresentados). A adesão
segundo o paciente foi considerada alta, embora não totalmente condizente com os demais métodos adotados o que expõe um viés de
auto avaliação em relação ao seu tratamento. Ao considerar os diferentes valores apresentados pelos métodos de adesão abordados,
nota-se uma discrepância que evidencia a complexidade de avalição da adesão à medicação. No entanto, os valores da adesão
apresentados podem ser conferidos à metodologia indireta utilizada no estudo, que sobrestima os valores, uma vez que tais dados são
coletados a partir de um auto relato que são subjetivos quanto ao entendimento da medicação.
Palavras-Chave: Hipertensão arterial sistêmica, uso de medicamentos, unidade de saúde, sistema único de saúde, aprazamento de
medicamentos.
Colaboradores: Caroline Lemos Lúzio, Mariana Rodrigues Gomes da Cruz, Lorrana Dias, Nathalia Resende de Melo Resende, Silvino Tavares
Chaves Neto e Lorenna Rabelo Marques.
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Avaliação do efeito de peptídeos de vespas com ação antinociceptiva sobre correntes de sódio através
da técnica de sucrose-gap
Eveline da Silva Alves
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ciências da Saúde
Instituição: UnB
Orientador (a): ELISABETH NOGUEIRA FERRONI SCHWARTZ
Introdução: Algumas espécies dentro do grupo dos insetos desenvolveram uma complexa fonte de substâncias com atividade biológica
conhecida como peçonha. Neste trabalho, estudamos peptídeos isolados da peçonha da vespa social Parachartergus fraternus. Entre estes,
NeuroVal (1534,8 Da) e Agelaia – MP I (1567 Da), que, em estudos prévios, apresentaram atividade antinociceptiva. O presente trabalho
teve como objetivo verificar efeito neuromodulador e/ ou neurotóxico de peptídeos provenientes da peçonha de vespas por meio de
alterações nos potenciais de ação compostos evocados em nervo de rã, através da técnica de “sucrose-gap”.
Metodologia: Os ensaios foram realizados em preparações isoladas de nervo ciático de rãs Lithobates catesbeianus por meio de protocolo
aprovado pelo CEUA-UnB, sob o número 133424/2009. Os potenciais de ação compostos foram registrados empregando-se a técnica do
“sucrose-gap” a qual consiste na disposição do nervo através de cavidades da câmara experimental. As cavidades foram isoladas com
vaselina. Solução fisiológica de Ringer (composição: 111 mM NaCl, 1,9 mM KCl, 1,1 mM CaCl2, 2,4 NaHCO3) foi adicionada em todas as
cavidades exceto na quarta, que recebeu solução de sacarose a 216 mM. As duas primeiras cavidades foram usadas para estimulação
supramáxima, com pulsos de voltagem de 6 a 7V, com duração de 25 µs, evocados por um estimulador S8 (Grass Instruments, USA). A
cavidade central, de 300 µL, recebeu os peptídeos ressupensos em água Milli-Q (em volume máximo de 30 µL). As diferenças de potencial
entre a cavidade teste e a quinta cavidade foram medidas por um amplificador diferencial DC com alta
Resultados: Baseado em experimentos anteriores utilizando o mesmo método, foi possível construir uma base de informações sobre
peptídeos estudados. Muitos dos peptídeos testados não produziram efeitos nos potenciais de ação evocados. Entre eles, a Neurovespina,
que possui características hidrofóbicas, dificultando sua diluição e, portanto, a realização do ensaio de “sucrose gap”. O peptídeo Agelaia –
MP I provocou a redução de aproximadamente 60% da amplitude do potencial de ação composto do nervo de rã em 20 minutos, na
concentração final de 1mM sem recuperação da resposta controle após a lavagem e retirada do peptídeo. Em contrapartida, o NeuroVal
reduziu aproximadamente 95% da amplitude do potencial em até 40 minutos, e teve seu efeito parcialmente revertido após a lavagem,
com 50% de recuperação do potencial de ação composto controle.
Conclusão: Utilizando um método relativamente simples, que permite a evocação e registro de potenciais de ação compostos de nervo
periférico de vertebrado, foi possível avaliar a atividade neuromoduladora de peptídeos de artrópodes. Para o mastoparano Agelaia – MP I,
que em estudos anteriores apresentou um potente efeito antinociceptivo e atividade hemolítica, observou-se que após as modificações
realizadas em sua sequência, com objetivo de manter a atividade antinociceptiva e reduzir os possíveis efeitos adversos, levou a resultados
satisfatórios, pois foi possível observar uma redução acentuada da amplitude do potencial de ação provocada pelo peptídeo modificado
(NeuroVal) em relação ao natural e com recuperação de 50% pós lavagem. Portanto, o novo peptídeo atendeu as expectativas da proposta
da sua modificação, além disso, como provocou bloqueio da condução do potencial de ação composto do nervo, sugerindo que estes
podem ter como provável alvo os canais para sódio dependentes de voltagem.
Palavras-Chave:
Colaboradores: Marisa Rangel Carlos A. Schwartz Márcia R. Mortari
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Religiosidade e Saúde Mental de Imigrantes na percepção de psicólogos que atuam em saúde mental
nos CAPS-DF e no Centro Hospitalar Conde de Ferreira, Porto, Portugal / RESMI-CAPS
Evelyn Figueira Lima Ruas
Unidade Acadêmica: Psicologia
Instituição: UCB
Orientador (a): Marta Helena de Freitas
Introdução: A imigração é um ato antigo pelo qual muitos lugares foram descobertos e habitados ao longo da História, trazendo grandes implicações
políticas, sociais, culturais, econômicas e psicológicas. As implicações psicológicas podem alcançar tanto os imigrantes, como também aqueles que os
recebem em seus países, incluindo-se aí os próprios profissionais de saúde mental que os atendem em serviços especializados. A tríade imigração,
religiosidade e saúde mental são temas que se relacionam desde tempos remotos, sendo que o ato de migrar pode favorecer o surgimento de sofrimentos
psíquicos, ou ajudar na recuperação e superação de outros (FREITAS, 2011).O binômio imigração e religiosidade tem se mostrado relevante para a
psicologia, visto o aumento significativo do movimento migratório no mundo todo e os diversos conflitos religiosos que o acompanham, com importantes
repercussões sobre a saúde mental. Neste sentido, este trabalho objetiva compreender como psicólogos(as) brasileiros e portugueses percebem a
religiosidade do paciente imigrante, no contexto de saúde mental, e como lidam com o ela no âmbito de seus atendimentos.

Metodologia: Numa pesquisa mais abrangente (“Religiosidade e Saúde Mental de Imigrantes na percepção de profissionais de saúde mental brasileiros e
portugueses” - RISS), financiada pelo CNPq e aprovada pelo Conselho de Ética em Pesquisa (CAAE 31949014.9.3001.5553), foram realizadas entrevistas
fenomenologicamente orientadas, com profissionais de saúde mental, no Brasil e em Portugal, formando uma base de dados. Desta foram escolhidas, para
esta pesquisa, seis entrevistas realizadas com psicólogos – três brasileiros, que atuam num CAPS II do Distrito Federal e três portugueses, que atuam no
Hospital Conde de Ferreira, Porto, Portugal. As entrevistas seguiram roteiro de entrevista semiestruturada, com nove eixos temáticos. Para fins específicos
deste subprojeto, tomou-se como foco apenas dois destes eixos: Como percebem o lugar dado à questão religiosa por parte dos usuários (mais
especificamente dos que são imigrantes) e como abordam a questão em sua prática atual. As entrevistas foram gravadas, transcritas e revisadas, após o que
procedeu-se processo de sistematização e análises dos dados, conforme indicado por Amatuzzi (2001) e Gomes (1998).

Resultados: Os psicólogos entrevistados referiram perceber a religiosidade como aspecto muito presente na vida dos pacientes imigrantes de distintas
formas. Os brasileiros a percebem nos atendimentos em grupos, nos pedidos para se fazer uma oração no final da sessão, em alucinações e delírios e em
forma de crença e confiança na ajuda de Deus. Ao lidarem com tais expressões religiosas, referem acolher a experiência do paciente; valorizando o que o
paciente trás em termos de conteúdos religiosos, mas pontuando a importância do tratamento medicamentos e evitando manifestar suas próprias crenças e
valores religiosos.Já os portugueses relataram perceber a religiosidade dos pacientes imigrantes em comportamentos de frequentarem missas e assistirem
programas religiosos na televisão, na confiança em Deus expressas em suas falas, no hábito em usar o terço e de frequentarem missas, nas queixas e nas
consultas. Quanto ao modo de lidar, referem dar atenção à expressão religiosa como a qualquer outro aspecto da vida do paciente, sem questionar ou se
manifestar em termos de seus valores pessoais, mas trabalhando as demandas que surgem, sendo empáticos e aceitando as pessoas como são.
Conclusão: Os resultados encontrados apontam tendência ao respeito e empatia nos atendimentos realizados e de olhar abrangente que valorize todos os
aspectos do ser humano. Este cuidado se intensifica no atendimento a pacientes imigrantes, considerando-se especificidades culturais de sua religiosidade e
o quanto se relaciona com a saúde mental, promovendo bem-estar, suporte para enfrentar crises da vida, apoio e integração social, dentre outros benefícios
que podem ser aliados ao tratamento psicológico. Apesar da mencionada manifestação da religiosidade nos delírios e alucinações, ela não foi apontada
como fator causal das mesmas, mas como conteúdo que neles se fazem muito presentes. A partir das análises das entrevistas, percebeu-se a importância do
aprofundamento dos demais temas eixos das entrevistas realizadas, especialmente, aquele que se refere à formação acadêmica do psicólogo e à abordagem
do tema em disciplinas curriculares. Isto devido à maioria dos profissionais referirem não ter estudado este tema ao longo da formação, e da dificuldade em
lidar com esta questão em sua prática, possivelmente decorrente também da ausência de sua abordagem na academia.
Palavras-Chave: Religiosidade, espiritualidade, saúde mental, imigrante, imigração.
Colaboradores: Para realização deste trabalho, foi essencial a participação dos entrevistadores, Marta Helena de Freitas, também coordenadora da
pesquisa maior na qual este trabalho se insere e orientadora deste projeto, que entrevistou psicólogas portuguesas, e Prof. Msc. Luciano da Costa Espírito
Santo, que realizou entrevistas com os psicólogos brasileiros. Enfatiza-se aqui a fundamental e relevante participação dos profissionais entrevistados, sem os
quais nada poderia ser feito. De extrema importância foram as participações dos alunos e profissionais participantes da pesquisa, os quais realizaram a
transcrições e revisões das entrevistas: Rita de Cássia da Silva, Beatriz de Sousa Neves, João Batista Bezerra de Sousa e, especialmente, à Suely Andrade (in
memoriam) cujo sorriso entusiasta, dedicação e carinho à pesquisa estarão para sempre em nossas lembranças.
Faz-se importante mencionar a valiosa colaboração da Virgínia Turra e da Luciana Santos, ambas do Curso de Graduação em Psicologia da UCB, no
levantamento bibliográfico realizado e nas orientações complementares para realização deste relatório.
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Perfil acadêmico de estudantes indígenas da área de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília,
ingressantes pelo convênio FUB/FUNAI
Ezaul Evaristo da Silva Santos
Unidade Acadêmica: Departamento de Genética e Morfologia
Instituição: UnB
Orientador (a): UMBERTO EUZÉBIO
Introdução: As políticas de inclusão e acesso ao ensino superior no Brasil, surgidas no início deste milênio, garantem a inserção de povos
tradicionais às universidades públicas. São resultados de reivindicações e lutas das minorias e da manifestação do interesse político em
compor o espaço acadêmico por esse segmento da sociedade como forma de superar a histórica exclusão do acesso ao ensino superior.
Em 2004, foi firmado, o Convênio FUB/FUNAI para o ingresso de estudantes indígenas no ensino superior, tendo às duas instituições
responsabilidades, dentre elas, orientação pedagógica e auxílio financeiro. Na UnB, esses estudantes enfrentam diversos problemas
adaptativos dentre eles a supervalorização no aspecto quantitativo para o rendimento escolar. Assim, a pesquisa teve como objetivo traçar
o perfil do estudante indígena dos cursos da área de Ciências da Saúde, 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 Enfermagem, Medicina e Nutrição. Os históricos foram obtidos
nos arquivos da Coordenação de Questões Indígenas e as informações das “vivências compartilhadas”, partir da participação em reuniões
semanais com os estudantes indígenas, envolvendo dados de observação, trocas de informações e discussões. Foram obtidos dados do
período de ingresso, sexo, curso, etnia e estado de origem. Para a sistematização, obtenção e interpretação dos dados qualitativos foram
utilizadas técnica da escuta sensível “a escuta científica/clínica, a espiritual/filosófica e a poética existencial” que juntas constituem a
abordagem transversal. A pesquisa traz a abordagem qualitativa buscando repercutir as complexidades processuais de implementação da
política pública de inclusão e permanência estabelecida pelo convênio.
Resultados: A partir das análises dos históricos escolares foi possível identificar que durante o período estudado houve ingresso de 55
estudantes, sendo 20 do curso de Enfermagem, 20 de Medicina e 15 de Nutrição. Desse total de ingressantes, nos cursos em questão, 39
são do sexo feminino e 16 masculino, pertencentes a 19 etnias procedentes das regiões Norte, Nordeste e Sudeste. Quanto às etnias no
curso de Enfermagem ingressaram representantes dos povos Yawanawá – AC, Baré e Kokama – AM, Kariri-xocó – AL, Pataxó – BA,
Tupiniquim – ES, Potiguara – PB, Fulni-ô – PE e Macuxi – RR. No curso de Medicina ingressaram estudantes dos povos Yawanawá – AC, Baré
e Tikuna – AM, Tupiniquim – ES, Potiguara – PB, Atikum, Pankará e Pankararu – PE, Macuxi-Wapichana – RR e Karajá – TO. E finalmente no
curso de Nutrição os acadêmicos dos povos Nukini – AC, Jeripancó- AL, Baré, Piratapuia e Tikuna – AM, Pataxó – BA, Tupiniquim – ES,
Potiguara – PB, Atikum e Fulni- ô- PE e Macuxi-Wapichana - RR.
Conclusão: Foi identificado que estudantes indígenas da UnB da área de Ciências da Saúde, ingressantes pelo convênio FUB/FUNAI estão
distribuídos entre os cursos de Enfermagem, Medicina e Nutrição. O primeiro ingresso de estudantes indígenas nos cursos estudados foi
em 2006/1 com a entrada de 11 estudantes, porém nas entradas seguintes, 2008/1, 2009/1, 2009/2, 2010/ e 2011/2 ingressaram apenas
seis por período. Isso se justifica pelo fato de que na primeira entrada foram ofertadas apenas vagas na área de Ciências Biológicas e da
Saúde enquanto nos períodos seguintes, o total de vagas foi mantido, porém foram acrescentados outros cursos. Foi traçado o perfil do
estudante e proposto estudos para identificar as causas e soluções para os problemas enfrentados. Após análise dos históricos escolares
dos estudantes, é notório e de suma importância destacar a quantidade de reprovações em disciplinas básicas do curso que ocorreu, o que
mostra uma defasagem de conhecimento básico por parte dos estudantes.
Palavras-Chave: Inclusão. Indígena. Educação. Cotas. Ensino. FUNAI
Colaboradores: Não há
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Fatores de risco para pneumonia nos indivíduos traqueostomizados em ventilação mecânica
Fabiana Maria Bezerra Barbosa
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade da Ceilândia
Instituição: UnB
Orientador (a): SERGIO RICARDO MENEZES MATEUS
Introdução: O uso da ventilação mecânica (VM) tem aumentado ao longo do tempo. Estudos revelam que 30% dos pacientes em VM por
pelo menos 2 dias irão necessitar de VM prolongada. Neste cenário clínico, frequentemente é realizada a traqueostomia nos pacientes que
permanecem na assistência ventilatória mecânica. Traqueostomia é um procedimento cirúrgico que consiste na abertura da parede
anterior da traqueia fazendo uma comunicação com o meio externo. A consequência do uso da traqueostomia tem implicações
substanciais como, diminuir a pneumonia associada ao ventilador e a mortalidade. Por outro lado, também pode resultar em complicações
clínicas graves. Logo, o objetivo geral do estudo é conhecer a prevalência de traqueostomia nos pacientes internados na UTI do Hospital
Regional de Ceilândia e o específico é investigar os fatores de riscos para pneumonias nestes indivíduos.
Metodologia: Trata-se de um estudo do tipo transversal, o qual foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa em 11/11/2013 - FEPECS/SESDF (Nº do Parecer: 453.406). Foram analisados os prontuários dos pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital
Regional de Ceilandia (HRC) do DF para obtenção dos dados dos indivíduos, caracterizando análise documental. Os critérios de inclusão
foram paciente em uso de via aérea artificial, tubo nasotraqueal, orotraqueal ou traqueostomia, internados na UTI do HRC, e os critérios de
exclusão foram indivíduos que não possuíam informações suficientes e/ou transferidos para outra instituição. As pesquisadoras foram
previamente treinadas para utilização do software do prontuário eletrônico. Também foram realizadas visitas na UTI para confirmação
e/ou dúvidas das informações coletadas. Os dados foram armazenados numa planilha do programa excel (Microsoft) e a partir do arquivo
foram conduzidas as análises.
Resultados: Foram investigados 42 indivíduos internados na UTI do HRC, destes 17, homens e 24 mulheres, com média de idade de 55,4 e
variando de 14 a 89 anos. A prevalência de indivíduos traqueostomizados foi 61,8%, nestes as complicações corresponderam a 60,5%, as
mais frequentes foram pneumotórax, pneumomediastino e óbito. Dos 26 indivíduos traqueostomizados, 16 apresentaram pneumonia
sendo 7 aspirativa e 9 nosocomial. Dos pacientes com diagnóstico de pneumonia, 56,3% apresentaram fatores de risco, sendo o mais
frequente a necessidade de reintubação. As comorbidades encontradas corresponderam a 64,3% dentre elas estão acidente vascular
encefálico, diabetes, doença pulmonar obstrutiva crônica e hipertensão arterial sistêmica.
Conclusão: A prevalência de traqueostomizados foi elevada comparada a outros estudos. As doenças agudas com indicação de
traqueostomia não é a população alvo da UTI estudada. Talvez a traqueostomia não seja um fator independente para pneumonia nesta
população. Porém, a via aérea artificial é um risco conhecido. No entanto, que as pneumonias por aspiração e as hospitalares, sendo que a
última pode ter sido associada à VM. Precisamos de acompanhamento prospectivo com maior tempo de observação e de participantes
para o melhor entendimento. Algumas limitações do estudo, a subnotificação dos eventos clínicos e a falta de protocolos de conduta geral
sobre traqueostomia, pode ter prejudicado o desfecho dos fatores de risco para pneumonia. A presente investigação evidenciou uma
elevada taxa da prevalência de traqueostomia nos pacientes internados na UTI do Hospital Regional da Ceilândia e não foi possível a
identificação clara dos fatores de risco associado à pneumonia.
Palavras-Chave: Via aérea artificial, traqueostomia, pneumonia, complicações pulmonares, prevalência, ventilação mecânica
Colaboradores: Daniela Mamede, graduanda de fisioterapia - UnB Thiago Barbosa da Silva - Mestre em Ciências e Tecnologias em Saúde UnB. Renata da Nobrega Souza – Mestre, Fisioterapeuta, Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, Hospital Regional da Ceilândia.
Renato Valduga – Mestre, Fisioterapeuta, Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, Hospital Regional da Ceilândia.
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Formação docente para educação infantil e anos iniciais - estudos bibliográficos sobre a formação e
valorização docente observando a temática de gênero - docência masculina (2000 - 2013)
Fabiana Moreira Vicentim
Unidade Acadêmica: Departamento de Planejamento e Administração
Instituição: UnB
Orientador (a): KÁTIA AUGUSTA CURADO PINHEIRO CORDEIRO DA SILVA
Introdução: A escolha profissional, muitas vezes, tem como um de seus determinantes a divisão sexual do trabalho. Tal conceito revela,
dentre outros aspectos, como é desigual a distribuição de homens e mulheres nas profissões. Na educação observa-se a massiva
participação das mulheres. Diante do exposto, o objetivo desse trabalho é compreender a perspectiva da comunidade acadêmica sobre a
figura masculina do professor na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Para tanto, fez-se: pesquisa bibliográfica, em
periódicos QUALIS A e B da Educação, publicados entre os anos de 2000-2013, sobre o tema gênero, políticas de formação e valorização
docente, aplicou-se questionários e selecionou-se artigos para análise e categorização. Os resultados apontam que a designação prioritária
de mulheres para a área da educação, historicamente e socialmente construída, reflete a existência de discriminações e representações,
atribuídas aos homens que escolhem a profissão docente.
Metodologia: Fez-se uma pesquisa bibliográfica em periódicos QUALIS A e B com ênfase no tema gênero e políticas de formação e
valorização docente. E foram identificadas e discutidas algumas categorias abordadas nos artigos encontrados sobre a temática. Em
seguida, aplicou-se 30 questionários, para professores atuantes na Educação infantil ou nos anos iniciais do ensino fundamental e na rede
pública de ensino, com o objetivo de identificar o perfil do profissional, verificar em que condições os homens docentes trabalham, no que
diz respeito às relações de gênero na profissão docente. Para melhor compreensão e análise das informações coletadas foram criadas
algumas categorias de análise dentre elas: história da profissão docente, relações de gênero e escolha profissional, exercício profissional,
perfil da profissão e discriminação de gênero
Resultados: Foram selecionados 21 periódicos QUALIS A, sendo10 QUALIS A1 e 11 QUALIS A2. Dentre os anos de 2000-2013 foram
publicados 8.148 artigos, sendo que desses apenas 09 trataram do tema docência masculina. Com relação aos periódicos QUALIS B foram
selecionados 59, desses 10 eram B1, (12) B2, (16) B3, (11) B4 e (10) B5. Dos 8.014 artigos publicados, entre 2000 e 2013, 5 referem-se
sobre a temática docência masculina. Nos artigos encontrados constatou-se as seguintes categorias: preconceito, desvalorização, escolha
profissional, homossexualidade, pedofilia, políticas públicas, feminização do magistério e masculinidade. Com relação aos questionários
aplicados, constatou-se que dos 30 homens que responderam ao questionário 70% são formados em pedagogia e 30% têm apenas o
magistério. Os professores que fizeram apenas magistério já estão há quase vinte anos na profissão e já trabalharam em outra área, já os
que fizeram o curso de pedagogia trabalham como pedagogos há pelo menos cinco anos e não
Conclusão: A designação prioritária de mulheres e homens para determinadas profissões e ofícios são construções sociais e históricas. Esse
é um dos fatores que explica a massiva presença de mulheres na educação básica. Ademais, esse trabalho contribuiu para evidenciar outro
fator que contribui para a manutenção dessa desigualdade: os diferentes tipos de representação, dentre elas homossexualidade e
pedofilia, assim como distintas formas de discriminação sofridas pelos homens que decidem seguir na profissão docente. No entanto, é
evidente que muitos dos homens que escolheram a profissão demostram satisfação e competência. Percebe-se a necessidade de se fazer
novas pesquisas a respeito do tema, principalmente por duas razões: as poucas pesquisas encontradas sobre a temática e a relevância do
tema no contexto das políticas de formação e valorização docente.
Palavras-Chave: trabalho docente, gênero, educação básica, formação e valorização docente
Colaboradores: ARAUJO, SUZANA M. D. - ex-bolsita remunerada do PROIC GEPFAPe – Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Formação e
Atuação de Professores e Pedagogos.
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Produção de Aparato Experimental para Demonstração do Efeito Fotoelétrico no Ensino de Ciências
Fabiana Narciso da Silva
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade de Planaltina
Instituição: UnB
Orientador (a): ARMANDO DE MENDONCA MAROJA
Introdução: A física moderna abrange conceitos e teorias que muitas vezes se conduzem no ensino de forma intransitável, fazendo com
que o assunto se torne desgastante em sala de aula. A transposição didática dos conceitos de física moderna para o ensino médio e em
especial no ensino fundamental é um desafio a ser superado. Pensando nessas dificuldades, o objetivo do presente trabalho é a produção
de recursos didáticos para explicação de forma simples de conceitos de física moderna, quantização da energia, utilizando o fenômeno do
efeito fotoelétrico, possibilitando sua apresentação de forma acessível a um estudante do Ensino Fundamental. No geral, o efeito
fotoelétrico se resume na emissão de elétrons de certo material quando este está exposto à luz (radiação eletromagnética). O fenômeno é
empregado em inúmeras tecnologias atuais, como dispositivos de abertura automática de portas de shopping, sistemas de desligamento
automático de iluminação, câmeras de TV, etc.
Metodologia: Após revisão bibliográfica sobre o tema física moderna na educação básica com ênfase no fenômeno do efeito fotoelétrico, a
construção da proposta didática foi iniciada com as duas atividades, com objetivo de ampliar os conhecimentos teóricos e experimentais
do assunto. A primeira consistiu no levantamento e pesquisa de simuladores computacionais que abordam o tema efeito fotoelétrico,
selecionando ao final dois simuladores para avaliação conforme critérios adaptados da literatura. Na segunda etapa foi realizado um
estudo teórico prático de um experimento com tema relacionado ao efeito fotoelétrico. O objetivo foi produzir roteiro experimental para
uso na formação de professores, com atividades que relacionam o fenômeno do efeito fotoelétrico com o mundo tecnológico e também
texto de apoio didático. Na etapa final foi realizada a construção da proposta didática, aparato experimental e roteiro experimental, para o
estudo do fenômeno do efeito fotoelétrico no Ensino Fundamental.
Resultados: Na primeira etapa do trabalho foi selecionado o simulador: PHET da Universidade do Colorado como o mais adequado para
uso no ensino de ciências. Foram produzidos quatro protótipos de eletroscópios até se chegar a um protótipo otimizado. Destacamos dois
pontos que devem ser observados na construção de eletroscópios: (i) o metal zinco é o mais adequado para construção do suporte
metálico do medidor e (ii) Na construção da base deve-se ter atenção especial ao isolamento elétrico do suporte metálico do medidor.
Materiais usualmente isolantes como madeira e fórmica não foram adequados, dados os elevados potenciais elétricos envolvidos. Nas
medidas realizadas o tempo de descarga dos eletroscópios, quando iluminados pela luz solar (UV), seguem a mesma ordem crescente dos
valores tabelados das funções trabalho dos metais. A descarga do eletroscópio ocorre apenas na presença de luz solar o que comprova que
existe uma energia mínima para que a descarga do eletroscópio ocorra.
Conclusão: O presente trabalho mostrou no geral que tanto os simuladores, quanto os experimentos que demonstram o efeito fotoelétrico
são ferramentas importantes para o ensino- aprendizagem, onde o professor, como mediador, deve sempre buscar alternativas que
facilitem o ensino. Essas ferramentas podem ser facilmente utilizadas em sala de aula e em feiras de ciências, proporcionando uma visão
qualitativa do fenômeno. Os simuladores podem ser utilizados num primeiro momento da aula para demonstrar o efeito fotoelétrico de
maneira mais geral, e num segundo momento os eletroscópios podem ser utilizados como uma proposta de recurso didático. Apesar de o
eletroscópio ser simples e de fácil utilização, o mesmo mostrou-se bastante eficiente para a demonstração do fenômeno. Uma alternativa
para aulas no período noturno é o uso de lâmpadas solares, já que eletroscópios foram testados utilizando luz solar no horário de maior
incidência de radiação ultravioleta (entre 10 horas e 15 horas).
Palavras-Chave: Efeito Fotoelétrico, Recursos Didáticos, Física Moderna
Colaboradores: Equipe de trabalho do projeto: Fabiana Narciso da Silva - Estudante Bolsista PIBIC- UnB/FUP. Armando de Mendonça
Maroja: Doutor em Física, professor e pesquisador do curso de Ciências Naturais da Universidade de Brasília, campus de Planaltina.
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Desenvolvimento de método analítico po CLAE para determinação de ácido gálico em extratos de
plantas do Cerrado
Fabiana Silva dos Santos
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ciências da Saúde
Instituição: UnB
Orientador (a): MARIANA LAUNDRY DE MESQUITA
Introdução: Infecções fúngicas são um problema de saúde pública mundial. Existem diversos agentes antifúngicos para o tratamento,
porém, as cepas, muitas vezes, adquirem resistência ou o tratamento apresenta toxicidade. Compostos vegetais com atividade fungicida
têm sido muito estudados, os quais representam uma excelente fonte de moléculas inovadoras. O cerrado, o segundo maior bioma
brasileiro, possui uma biodiversidade vasta, com diversas espécies com pouco ou nenhum estudo descrito sobre elas. Dentre elas, a
espécie Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze (Myrsinaceae). As plantas são capazes de produzir diversos metabólitos secundários, como os
compostos fenólicos, sendo o ácido gálico um dos principais representantes, do qual foi reportada atividade antifúngica. Dessa forma,
extratos do banco de extratos do laboratório de Farmacognosia da UnB foram submetidos a um screening químico a fim de identificar e
quantificar essa substância nos mesmos.
Metodologia: Os extratos de diversas partes das plantas Astronium fraxinifolium, Connarus suberosus, Vatairea macrocarpa, Blepharocalyx
salicifolius, Myrsine guianensis, Rapanea guianensis, Salvertia convallariodora e Byrsonima coccolobifolia de diferentes polaridades foram
submetidos à cromatografia em camada delgada em placas de sílica com fase móvel de acetato de etila, tolueno, ácido fórmico e água em
diferentes proporções. As placas eluídas foram observadas sob luz UV e reveladas com FeCl2 1% p/v em metanol. O extrato selecionado foi
testado à 100 mg/ml sobre as leveduras Candida albicans ATCC 10231, C. parapsilosis LMGO 05 e C. tropicalis, pelo teste de microdiluição.
Em seguida, o mesmo foi submetido a análises em CLAE utilizando coluna de fase reversa C 18 e fase móvel com gradiente de água e
metanol. A detecção foi realizada entre 210 e 450 nm sendo o comprimento de interesse o de 280nm. Em seguida, foi realizada a curva de
calibração do ácido gálico em espectrofotômetro, com a absorbância
Resultados: Para a realização da CCD a fase móvel mais eficaz em separar os componentes dos extratos foi acetato de etila, tolueno, ácido
fórmico e água (80:10:5:5). O screening químico em CCD demonstrou que uma quantidade considerável dos extratos (47 %) possui ácido
gálico em sua constituição. Dentre eles, o extrato de acetato de etila da casca do caule de M. guianensis foi selecionado devido ao grande
teor de ácido gálico observado em CCD. Com relação à atividade antifúngica o extrato demonstrou importante atividade sobre os fungos
Candida albicans (62,5 µg/mL), C. parapsilosis (31,25 µg/mL) e C. tropicalis (62,5 µg/mL). Pelas análises em CLAE pôde-se obter um perfil
químico do extrato e confirmar a presença de ácido gálico no mesmo, tendo em vista que o extrato apresentou um pico com o mesmo
tempo de retenção (aproximadamente 8 minutos) e comprimento de absorção (244 e 277nm) que o padrão utilizado. A curva de calibração
em espectrofotômetro permitiu determinar um alto teor de ácido gálico no
Conclusão: Dentre os extratos analisados por CCD durante o screening químico, o extrato acetato de etila da casca do caule de Myrsine
guianensis foi escolhido por possuir, aparentemente, um alto teor de ácido gálico e poucos estudos disponíveis na literatura relacionados a
sua presença nessa planta. O extrato apresentou importante atividade antifúngica. Ao analisarmos em CLAE, o extrato demonstrou possuir
ácido gálico em grande quantidade, tendo em vista que o pico referente ao ácido gálico era majoritário frente aos outros nas condições
especificadas. Tal inferência pôde ser confirmada a partir da curva de calibração do ácido gálico realizada no espectrofotômetro, uma vez
que ela permitiu o cálculo do teor de ácido gálico no extrato, revelando-se alto. Tendo em vista que o extrato apresentou importante
atividade antifúngica e que apresenta alto teor de ácido gálico, esse metabólito secundário pode estar relacionado a essa atividade.
Palavras-Chave: Cerrado, Myrsine guianensis, fungicida, ácido gálico, CLAE
Colaboradores: Lorena Carneiro Albernaz, Brenda de Lucena Costa, José Elias de Paula†, Laila Salmen Espíndola
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Otimização do Desempenho de Rotores Eólicos
Fábio Matos Kayser
Unidade Acadêmica: Centro Universitário do Distrito Federal - UDF
Instituição: UDF
Orientador (a): Hélio de Assis Pegado
Introdução: O mundo, em termos da sujeição de combustíveis fósseis produzidos por poucos países, tem buscado formas diversas de
energia. Com isso, os Estados Unidos incentivaram o metanol e descobriram formas mais baratas de extrair petróleo do xisto. O Brasil
montou uma matriz energética com base em hidrelétricas.
Entretanto, devido ao regime de chuvas no início do século XXI, os reservatórios das hidrelétricas atingiram níveis baixos entravando a
geração de energia. A partir disso os olhos voltaram-se para outras formas de produção de energia, e foi fomentada a implantação da
energia eólica.
Os rotores eólicos são constituídos por pás que são movimentadas pelo vento e uma turbina que vai converter a energia cinética
rotacional em energia elétrica. Esta pesquisa tem a finalidade de estudar principalmente as pás, e otimizá-las para gerar mais energia. O
trabalho será dividido em duas partes, uma parte teórica que usará modelos de otimização para as pás e uma validação experimental.

Metodologia: Inicialmente será estudada as teorias da quantidade de movimento e do elemento de pá para que se entenda a influência do
perfil sobre a aerodinâmica da pá do rotor.
Na sequência, serão estudados como definir a função objetivo, as restrições e as variáveis. Serão estudados casos simples de otimização e
os métodos lineares. Será avaliado se é o caso de aplicar a transformada de Joukowski para otimização do perfil.
Após a formulação teórica será desenvolvido um código de computador para otimizar o perfil. Seus resultados serão comparados para
verificar seus desvios da formulação teórica e definidos os limites de utilização.
Com o perfil definido, será confeccionado um modelo de pá, reduzido, que será testado num dispositivo simples, submetendo o rotor ao
vento direto e verificando sua velocidade rotacional. Posteriormente, serão construídos rotores de mesma dimensão que serão testados e
comparados com o rotor otimizado.

Resultados: O projeto encontra-se em fase de revisão bibliográfica, análise dos diversos tipos de perfis aerodinâmicos, assim como as
técnicas de otimização esxistentes para esse tipo de elementos. Os estudos inicias permitirão estabelecer uma função objetivo a partir das
variáveis identificadas.
Conclusão: Devido a ser um projeto que está no inicio ainda não possibilidade de identificar as conclusoes. Pretende-se obter, no final do
projeto, um modelo otimizado dos perfis aerodinâmicos das pás do rotor eólico. A previsão de finalização da pesquisa e suas conclusoes
finais está prevista para meados de julho de 2016.
Palavras-Chave: Rotor, Otimização, Energia, Eólica, Pá
Colaboradores: Lucas Mota Poleto, Leonardo Gomes Feijó, Prof. Leonel L. D. Morales (co - orientador).
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A Inter-relação entre Serviços, Benefícios e Transferência de Renda no âmbito da Assistência Social: a
perspectiva dos usuários da política.
Fabio Rodrigo de Melo Bezerra
Unidade Acadêmica: Departamento de Serviço Social
Instituição: UnB
Orientador (a): PRISCILLA MAIA DE ANDRADE
Introdução: O trabalho busca analisar a relação entre o Bolsa Família (programa de transferência de renda), os benefícios socioassistenciais
e o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), serviço socioassistencial que é operacionalizado nos Centros de Referência
de Assistência Social(CRAS). Foi realizada pesquisa de campo em dois CRAS do Distrito Federal. As Unidades foram escolhidas por
apresentarem números relevantes de usuárias/os participando das atividades do PAIF e beneficiárias do PBF. Nos CRAS foram feitas
entrevistas semiestruturadas com usuárias/os que já possuíam vínculo com o serviço socioassistencial. Somaram, ao final da pesquisa,19
entrevistadas/os. A pesquisa permitiu inferir que é preciso se pensar política de assistência social, para além dos benefícios
socioassistenciais e do PBF,a fim de materializar o alcance dos direitos socioassistenciais das famílias.
Metodologia: Foi realizadolevantamento bibliográfico que possibilitou a contextualização sociohistórica da política de assistência social
brasileira, em especial legislações e orientações técnicas sobre benefícios socioassistenciais, e o Programa Bolsa Família e o PAIF.Na
segunda fase da pesquisa, houve ida a campo aos CRAS selecionados.A escolha dos CRAS se deu por apresentarem grande demanda de
atendimento relativo a benefícios e serviços socioassistenciais. A análise dos dados foi realizada com base nas 19 (dezenove) entrevistas
obtidas pela equipe de pesquisa.
Resultados: Quanto ao perfil das/os usuárias/os entrevistadas/os no que diz respeito a gênero, a grande maioria são mulheres (84%).
Onível de escolarização destas é baixo, cerca de 60% não concluiu o ensino fundamental. Cabe ressaltar que 90% das/os usuárias/os
afirmam procurar o CRAS em busca de “ajuda”, entretanto há baixa participação nos serviços desenvolvidos nos CRAS:apenas 30% das/os
entrevistadas/os. Em contraponto há a informação de que todas vão aos CRAS para manutenção do Programa Bolsa Família. As usuárias
que participam das atividades de grupo continuariam a ir ao CRAS mesmo que a demanda referente ao BolsaFamília fosse transferida para
outro local, ou seja, o serviço quando implementado conforme sua normatização, atinge os objetivos esperados. O que foge a premissa de
que as usuárias acessam o CRAS somente para demandas referentes ao PBF e benefícios socioassistenciais, ainda que haja a indicação da
opção por estes, frente a pouca oferta de atividades vinculadas ao PAIF.
Conclusão: Considerando os resultados obtidos, observa-se que há pouca participação de usuárias junto a grupos e mesmo em atividades
de caráter individualizado. Assim, percebe-se a necessidade de reforço na implementaçãodo PAIF, principalmente dada sua aceitação por
quem participa de suas atividades, em especial, as de caráter coletivo. Para estas usuárias, ainda que houvesse mudança no local de
atendimento a demandas do PBF, continuariam participando das atividades oferecidas pelo PAIF, no CRAS. Pode-se inferir, desse modo,
que o reforço dessas atividades pode contribuir para o fortalecimento do convívio familiar e comunitário, e para o desenvolvimento da
autonomia das/os usuárias/os – objetivo do PAIF.Assim, é necessário se pensar política de assistência social, para além dos benefícios
socioassistenciais e do PBF, de modo a possibilitar a materialização da proteção socioassistencialintegral e do alcance dos direitos das
famílias.
Palavras-Chave: Assistência Social, PAIF, CRAS,benefícios socioassistenciais, ProgramaBolsa Família,
Colaboradores: Renata da Silva Café
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Desempenho ambiental e a eficiência energética de edificação institucional em Brasília - DF.
Fabiola Ramos da Cunha
Unidade Acadêmica: Direção da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
Instituição: UnB
Orientador (a): CAIO FREDERICO E SILVA
Introdução: Sabe-se que atualmente a maior parte da energia elétrica consumida no país é proveniente de usinas hidrelétricas, devido aos
vastos recursos hídricos pertencentes ao país. Ao apostar grande parte da geração de energia nos recursos hídricos, espera-se que
tenhamos abundância do desses recursos para que não se corra o risco de uma crise energética. Fato é que segundo o boletim legislativo
n°27 publicado pelo SENADO (2015, p. 01) a “falta de chuvas tem conduzido o Brasil e, em particular, a região Sudeste, a uma situação
difícil. A crise hídrica que estamos vivendo neste final de período úmido 2014/15 é inédita e traz sérias consequências econômicas e
sociais. Em vários campos, como na geração de energia elétrica, no abastecimento das cidades, e na agricultura, vivem-se muitas
dificuldades decorrentes da falta de chuvas. ” Toda crise vivenciada nos dias de hoje é consequência de um uso indevido e exagerado dos
recursos naturais brasileiros, causando grandes impactos ambientais. Gerações
Metodologia: Utiliza-se o método prescritivo, seguindo as diretrizes dadas pelo RTQ-C, para a análise da envoltória da edificação
institucional escolhida e a partir da análise a identificação e indicação de novos materiais a serem aplicados na fachada com o objetivo de
melhorar o desempenho energético da edificação. Para tanto, o método desenvolvido para o prosseguimento da pesquisa foi dividido em 7
etapas: 1. Coleta de dados referentes a edificação, 2. Extração de dados necessários para gerar a etiqueta referente a envoltória, 3.
Inserção dos dados coletados no webprescritivo, 4. Análise da etiqueta gerada a partir dos dados extraídos, 5. Proposta de modificações
para a melhoria da etiqueta, 6. Testes realizados a partir da proposta de modificações para verificar a evolução da etiqueta, 7. Proposta
final e confecção da etiqueta definitiva.
Resultados: 3.1 Primeira Etiqueta: refere-se a análise inicial do edifício, sendo consideradas as proteções existentes, seu PAFt inicial e fator
solar do vidro indicado em projeto. 3.2 Segunda Etiqueta: altera-se alcance da proteção da fachada oeste (de 14 para 25°), propondo que a
base de sustentação dos brises existentes seja de material opaco. 3.3 Terceira Etiqueta: para se obter a Etiqueta A alterou-se o fator solar
do vidro utilizado, propondo a utilização de um vidro de fator solar de 34 ou inferior, e diminuiu-se a quantidade de aberturas. A
diminuição de aberturas pode ser feita através da aplicação de uma película opaca em uma determinada quantidade de vidros das
fachadas, sendo ela aplicada em 15% da fachada norte, 20% da fachada sul, 21% da fachada leste e 33% da fachada oeste. As janelas
selecionadas para a aplicação da película estão especificadas na tabela.
Conclusão: Por meio do estudo apresentado, nota-se que com medidas simples pode-se obter melhorias no desempenho energético da
edificação. O que foi feito para o que o edifício tratado nessa pesquisa passasse da etiqueta C para a etiqueta A foi um processo
relativamente simples. Propôs-se que o vidro aplicado tenha um menor fator solar (permitindo assim a menor entrada de incidência solar
direta) e aliado a essa medida, propôs-se a troca da base de sustentação dos brises por um material opaco na fachada oeste, visando
bloquear o sol da tarde e a aplicação de películas opacas nas quatro fachadas, visando diminuir o número de aberturas. E o que se ganha
com essas medidas? A partir dessas mudanças, o edifício não absorve tanto calor quanto antes, sendo assim, há uma economia
considerável no que se diz respeito a energia, principalmente com relação ao uso de aparelhos de condicionamento de ar. Além disso, a
qualidade de conforto dos usuários também melhora consideravelmente. Além disso, a partir da
Palavras-Chave: eficiência energética, etiquetagem, RTQ-C, webprescritivo, envoltória
Colaboradores: Arthur Morais (PIBIC) e Camila Carvalho Pereira (Ex-PIBIC)
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Verificação do comportamento mecânico dos concretos convencional e autoadensável de alta
resistência
Fabrício Gonzales de Rezende
Unidade Acadêmica: Faculdade de Tecnologia
Instituição: UnB
Orientador (a): VALDIRENE MARIA SILVA CAPUZZO
Introdução: O concreto autoadensável possui uma característica específica de moldagem sem o uso de procedimentos mecânicos. Esta
capacidade é obtida com o equilíbrio entre a fluidez e a viscosidade. A alta fluidez é alcançada com a utilização do aditivo superplastificante
e a moderada viscosidade com a adição mineral com granulometria muito fina e/ou aditivos modificadores de viscosidade.
Metodologia: Nesta pesquisa foi produzido o concreto convencional (CCV) e autoadensável (CAA) com os materiais da região de Brasília-DF
e foi avaliado o comportamento no estado fresco e endurecido. Para o CCV seguiu-se o método de dosagem de Helene & Terzian (1992)
enquanto que para o CAA seguiu-se o método de dosagem proposto por Tutikian (2007). Para efeito de comparação foi mantido o maior
número de variáveis possíveis entre os concretos. Foram avaliados os traços 1:2,5, 1:3,5, 1:5,0 e 1:6,5 tanto para o CCV quanto para o CAA.
Para o CAA foram realizados os ensaios no estado fresco de espalhamento, da caixa L, do funil V e massa específica enquanto que para o
CCV foram realizados os ensaios de abatimento utilizando o troco de cone e massa específica. No estado endurecido foram realizados os
ensaios de módulo de elasticidade, resistência à compressão simples e resistência à tração por compressão diametral para todos os
concretos. Estes ensaios foram realizados nas idades de 7, 14 e 28 dias.
Resultados: Com os resultados dos ensaios do CAA no estado fresco pode-se afirmar que o mesmo atende aos requisitos de um concreto
autoadensável segundo a NBR 15823:2010. Na análise dos resultados foram construídas as curvas de dosagem para os concretos CCV e
CAA. Foi realizado um estudo comparativo do comportamento mecânico destes concretos.
Conclusão: Verificou-se a viabilidade de dosar concreto autoadensável apropriado para a maioria das aplicações correntes, sendo alguns
traços adequados para concretagem de elementos estruturais com alta taxa de armadura. Na comparação das propriedades mecânicas do
CCV e CAA verificou-se uma certa variação entre os resultados dos mesmos. As propriedades mecânicas do CAA e do CCV de resistências
variadas, obtidas experimentalmente, foram comparadas com os valores estimados conforme os novos critérios apresentados na NBR
6118:2014.
Palavras-Chave: Concreto autoadensável, concreto convencional, resistência e módulo de elasticidade.
Colaboradores: Equipe de técnicos do Laboratório de Ensaio de Materiais - LEM/UnB
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Obtenção de Látices Poliméricos Contendo Nanopartículas de Prata
Felipe Andrade Caetano de Sousa
Unidade Acadêmica: Instituto de Química
Instituição: UnB
Orientador (a): FABRICIO MACHADO SILVA
Introdução: O processo de desmineralização do esmalte dentário ocorre devido à ingestão de alimentos ácidos ou da metabolização de
açúcares por bactérias presentes no ambiente oral, que pode levar à formação de cáries. Dessa forma, o uso de resinas poliméricas pode
ser uma alternativa para proteção do esmalte dentário contra o processo de desmineralização. A incorporação de nanopartículas de prata,
que apresentam propriedades bactericidas, pode auxiliar na prevenção de cáries. O processo de polimerização em emulsão é uma
alternativa para a obtenção de materiais poliméricos para utilização como resina para proteção do esmalte dentário. Estes materiais
apresentam vantagens quanto às propriedades mecânicas melhoradas, resistência a ácidos e a possibilidade da reação de polimerização
ser feita previamente à implantação da resina no dente. Este trabalho tem como objetivo principal a síntese de um material polimérico
contendo nanopartículas de prata para proteção de esmalte dentário.
Metodologia: As nanopartículas de prata foram obtidas em 100 mL de água pela reação entre 0.0169g de nitrato de prata e 0.088g de
citrato de sódio. O material polimérico foi obtido através do processo de polimerização em emulsão. Para a reação de polimerização, 10 mL
da solução com as nanopartículas foram inseridos em um balão de três bocas de 100 mL e aquecido à 90°C, seguido de ao balão 10 mL de
uma solução 30 g/L do emulsificante dodecilsulfato de sódio, 10 mL da solução 2,28 g/L do iniciador persulfato de potássio. Em seguida, foi
adicionado o metacrilato de metila. O sistema foi mantido à 90°C, sob agitação magnética durante duas horas. Foram realizadas reações
variando as quantidades de ácido metacrílico, entre 0,5g e 5g e metacrilato de metila entre 15g e 19,5g, totalizando uma massa de fase
orgânica de 20g.
Resultados: As imagens obtidas pela microscopia eletrônica de transição (MET) do polímero mostram partículas com morfologia esférica,
com diâmetro médio de 52,39 nm. Este foi determinado medindo mais de 300 partículas obtidas pela MET. A estabilidade térmica do
material foi estudada por termogravimetria. Foram observadas três reduções de massa. A primeira perda, de água, ocorre até 100°C. A
segunda, correspondente à decomposição de monômero residual e cadeias pequenas é dada entre 200 °C a 350 °C. A terceira, que é a faixa
de decomposição total da amostra, foi de 350 °C a 450 °C. Não se observou variações relevantes entre as curvas obtidas dos materiais com
diferentes concentrações de ácido metacrílico, por isso, infere-se que as quantidades de ácido metacrílico utilizadas não influenciaram a
estabilidade térmica dos materiais. A quantidade de nanopartículas de prata incorporadas é da ordem de ppm e, por isso não foi observada
sua presença nesses diagramas.
Conclusão: Foram obtidos látices poliméricos via polimerização em emulsão, a partir da copolimerização de metacrilato de metila e ácido
metacrílico contendo nanopartículas de prata. As imagens de MET mostram partículas com morfologia esférica e diâmetro médio de 52,39
nm. O polímero apresentou estabilidade térmica, com temperatura de degradação de 350°C. O material apresentou propriedades que o
permite ser utilizado como material de proteção do esmalte dentário, faltando ainda serem realizados os testes mecânicos e de ação
bactericida.
Palavras-Chave: Polimerização em emulsão, nanopartículas de prata, metacrilato de metila, ácido metacrílico, resinas dentárias.
Colaboradores: Juliete Silva Neves
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Avaliacão dos níveis de empatia dos acadêmicos de medicina da Universidade de Brasília
Felipe Augusto Neves Oliveira de Carvalho
Unidade Acadêmica: Faculdade de Medicina
Instituição: UnB
Orientador (a): LEOPOLDO LUIZ DOS SANTOS NETO
Introdução:
Metodologia:
Resultados:
Conclusão:
Palavras-Chave:
Colaboradores:
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Indução de programação fetal - IPF
Felipe Carneiro Krier
Unidade Acadêmica: Saúde
Instituição: UCB
Orientador (a): Jonato Prestes
Introdução: Atualmente o índice de obesidade vem apresentando crescimento vertiginoso, com números que alcançam 1 bilhão de
pessoas. A Organização mundial da saúde (OMS), indica a obesidade como uma doença crônica epidêmica.
Novos estudos indicam que a obesidade e os fatores relacionados podem ser programados e consequentemente, interferir no
desenvolvimento da doença pelo estilo de vida do pai. Recentemente, foi demonstrado que o treinamento de força (TF) foi efetivo em
prevenir e tratar a obesidade e fatores de risco cardiovasculares relacionados à síndrome metabólica (Tibana et al., 2013).
Enquanto já estão bem definidos na literatura os impactos negativos da obesidade paterna sobre a obesidade e as doenças
cardiovasculares (Ng et al., 2010), ainda são limitadas as informações sobre como o TF realizado pelo pai poderá promover benefícios as
proles. O objetivo do estudo é analisar os efeitos do TF realizado apenas pelo pai antes da fecundação e verificar se o modelo experimental
interfere no ganho de massa corporal, tecido adiposo, nos fatores de risco cardiovascular e na performance física das proles submetidas ou
não a dieta hiperlipídica.

Metodologia: Inicialmente ratos machos (Wistar) foram divididos em dois grupos: treinamento de força durante 8 semanas (n=8) e grupo
controle (n=8). Após as oito semanas os animais foram acasalados com fêmeas que permaneceram sedentárias durante todo esse período.
Após o nascimento os animais foram distribuídos em quatro grupos: filhotes de pais não treinados alimentados com dieta controle; filhotes
de pais não treinados alimentados com dieta hiperlipídica; filhotes de pais treinados alimentados com dieta controle; e filhotes de pais
treinados alimentados com dieta hiperlipídica.
Os animais foram submetidos ao protocolo de treinamento de força, avaliação da força muscular, avaliação da capacidade aeróbia
máxima, teste oral de tolerância a glicose (TOGO) e posteriormente os tecidos adiposos Urogenital (URO), Mesentérico (MES) e
Retroperitoneal (RET) foram coletados, pesados e estocados a -80°C.

Resultados: A massa corporal foi significativamente menor nos filhos de pais treinados (-30 g / -29g) submetidos a dieta hiperlipídica e
padrão, respectivamente. O tecido adiposo foi significativamente menor nos machos obesos (-7,23 g) e fêmeas obesas (-5,16 g) dos pais
treinados quando comparado aos filhos de pais sedentários.
Em relação a performance física, foram encontras diferenças significativas na força muscular isométrica entre as fêmeas (709,3 ± 198,7 g
vs 557,4 ± 68,0 g; p=0,01), e a aptidão cardiovascular (40,0 ± 2,2 m.min-1 vs 32,4 ± 5,6 m.min-1; aos três meses), de pais treinados versus
sedentários com dieta padrão, respectivamente.
Adicionalmente, não foram observadas diferenças significativas no teste oral de tolerância a glicose, triglicerídeos e colesterol total.

Conclusão: Os dados coletados possibilitaram demonstrar que o exercício de força muscular realizado apenas pelos pais antes da
fecundação foi capaz de modular de forma efetiva a diminuição dos fatores de risco cardiovascular, atuando no controle da obesidade,
diabetes e dislipidemia e aumentar a performance física (força e aptidão cardiovascular) dos filhos submetidos ou não a dieta hiperlipídica.
Palavras-Chave: Obesidade, treinamento de força, avaliação da força muscular, avaliação da capacidade aeróbidieta máxima, teste oral de
tolerância à glicose, hiperlipídica, performace física, ratos.
Colaboradores: Jonato Prestes, Ramires Tibana e Mariana de Oliveira Lobo.
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Tradução dos textos de José Ortega y Gasset - ideas de la Novela (tradução e comentário)
Felipe Cerqueira de Morais
Unidade Acadêmica: Departamento de Teoria Literária e Literatura
Instituição: UnB
Orientador (a): RICARDO ARAUJO
Introdução: A pesquisa obedeceu à metodologia imposta pelo Grupo de Pesquisa que propõe a tradução dos textos de José Ortega y
Gasset, acompanhados de comentários críticos. Reveste-se, assim, em tradução do texto Ideas de la Novela, inédito em publicações no
Brasil.
Metodologia: A pesquisa está assentada basicamente na leitura e tradução dos textos do filósofo espanhol José Ortega y Gasset. Nesse
sentido, a consulta às Obras Completas e outra edições dos textos de José Ortega y Gasset integram o núcleo seminal e de maior
importância na busca por estabelecer uma edição crítica do texto a ser traduzido. Assim, o caminho é aquele traducional traçado pela
crítica clássica: consulta a variadas edições, cotejamentos entre elas. Consulta a edições inglesas e francesas e a indispensável consulta aos
diversos dicionários existentes na Biblioteca Central da Universidade de Brasília.
Resultados: O resultado é uma tradução inédita, crítica e com diversas notas explicativas.
Conclusão: Como escopo do trabalho tem-se a proposta de uma edição a ser publicada pela Editora Perspectiva, o que implica implica em
uma conclusão desse trabalho de tradução que já comporta quatro volumes, publicados por importantes editoras do Brasil.
Palavras-Chave: Tradução - Filosofia - José Ortega y Gasset
Colaboradores: Membros do Grupo de Pesquisa José Ortega y Gasset
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Bases urbanísticas e institucionais para o planejamento territorial integrado da Área Metropolitana de
Brasília - Santo Antonio do Descoberto
Felipe Claudio Ribeiro da Silva
Unidade Acadêmica: Departamento de Projetos Expressão e Representação
Instituição: UnB
Orientador (a): BENNY SCHVARSBERG
Introdução: A pesquisa buscou captar e analisar a dinâmica imobiliária em porção representativa da Área Metropolitana de Brasília que,
para tanto, foi dividida em quadrantes ou porções norte/leste, oeste, central e sul. Quanto à área de objeto de pesquisa e análise, a
Prefeitura de Luziânia foi a responsável por fornecer dados sobre a cidade. Apesar do apoio dado por tal órgão à pesquisa, pode-se
perceber que muitos dos dados técnicos fornecidos não estavam,muitas vezes, completos, ou muitas vezes, com informações trocadas e
insuficientes. Os informativos de aprovação tiveram de ser olhados um a um, para a montagem das planilhas, sendo notada a ausência de
alguns alvarás, alvarás com nomes de proprietários trocados, e alguns sucessivos erros de organização.
Metodologia: Quanto à metodologia adotada, foram realizados procedimentos de levantamentos na Prefeitura de Luziânia, que lida com a
aprovação de projetos arquitetônicos e urbanísticos. A análise se deu a partir da coleta de dados dos informativos de aprovação fornecidos
pela própria prefeitura dos anos 2010, 2011, 2012 e 2013. Posteriormente, esses dados foram organizados em planilhas por ano, que, em
seguida, foram transformados graficamente em mapas também divididos por ano com as devidas legendas por uso de solo e porte,
registrados na forma de pontos coloridos.
Resultados: Nos quatro anos pesquisados pode-se observar a absoluta predominância de uso residencial unifamiliar. No entanto, nos anos
de 2010, 2011 e 2012, a média de projetos aprovados e alvarás emitidos foi de cerca de 800 (oitocentos). Essa média cai pela metade no
ano de 2013, quando foram aprovados cerca de 400 projetos.Destaca-se o papel dos condomínios ou loteamentos de segmentos populares
e mesmo de classes medias, que cresceram em casas populares no Jardim Ingá e Parques Estrela D´Alva IX e X. Esses condomínios não
contribuem com a consolidação do tecido urbano uma vez que tendem a ser fechados ou afastados, especialmente os de maior renda. E
ainda pelo fato de serem geralmente loteamentos de uso exclusivamente residencial, ou seja monofuncionais, não trazendo consigo
praças,comércios e equipamentos coletivos. Esse padrão é a marca principal do modelo de crescimento urbano com intensificação do uso
do solo no tecido com infraestrutura urbana já existente.
Conclusão: Com todos esses aspectos do crescimento apontado pelos projetos aprovados ao longo desse período, ainda assim, não foram
capazes de inverter a lógica de dependência de empregos, melhores comércios e serviços, mantendo o caráter de cidade-dormitório não
atraindo maiores investimentos externos, nem tampouco oferecendo perspectivas para os jovens se fixarem na cidade. Por outro lado,
tentando oferecer uma alternativa para o desenvolvimento local, o Plano Diretor estabeleceu usos mistos predominantemente em toda a
cidade, o que não foi também capaz de gerar significativamente uma dinâmica econômica expressiva oportunizando maior autonomia para
a cidade.
Palavras-Chave: Área Metropolitana de Brasília, planejamento urbano e territorial, gestão territorial integrada, legislação urbanística,
periferia metropolitana de Brasília, Município de Luziânia.
Colaboradores: A pesquisa de campo foi realizada pelo aluno bolsista Felipe Claudio Ribeiro da Silva sob orientação acadêmica do
Professor Associado IV da FAU-UnB Benny Schvarsberg.
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Diversidade de diatomáceas em lagoas rasas no Cerrado
Felipe Correia Prazeres
Unidade Acadêmica: Departamento de Ecologia
Instituição: UnB
Orientador (a): MERCEDES MARIA DA CUNHA BUSTAMANTE
Introdução: As algas são componentes mais abundantes do perifíton, sendo as diatomáceas um dos principais grupos fotoautotróficos em
ambientes lênticos. Espécies de Actinella são comumente encontradas em regiões tropicais e os centros de diversidade são a África e a
América do Sul. Indivíduos possuem valva levemente curvada, heteropolares e espinhos nas margens da valva. Já o gênero Eunotia é de
distribuição global, mas algumas espécies são restritas a zonas tropicais, devido as suas preferências ambientais por águas com baixo pH e
baixa condutividade elétrica, sendo o gênero mais comum nessas áreas. A valva é assimétrica ao longo do eixo apical, usualmente, a
margem dorsal é mais ou menos convexa, enquanto a margem dorsal é reta ou levemente côncava e simétrica em relação ao eixo
transapical. O objetivo do presente estudo foi levantar a diversidade de diatomáceas perifíticas dos gêneros Actinella e Eunotia em cinco
lagoas naturais e oligotróficas Cerrado, três situadas no Distrito Federal e duas
Metodologia: Cinco lagoas oligotróficas naturais rasas do Cerrado (Distrito Federal e Goiás) foram analisadas: Lagoa do Henrique e a Lagoa
do Exército, no Parque Nacional de Brasília –DF, Lagoa Bonita, na Estação Ecológica de Água Emendadas-DF, Lagoa Cabocla e Lagoa Grande,
no Centro de Instrução de Formosa-GO. As medidas de caracterização abióticas (temperatura, oxigênio dissolvido, pH, condutividade
elétrica e turbidez) foram determinadas em cada ponto amostral. Um quadrado de 20 cm x 20 cm foi utilizado para delimitar a área de
coleta das macrófitas, as quais foram colocadas em frascos com água destilada e agitadas vigorosamente para remoção da comunidade
aderida. O caule e folhas foram raspados com auxílio de uma escova com cerdas macias e jatos de água deionizada para remoção das algas
firmemente aderidas. Amostras foram oxidadas com permanganato de sódio e ácido clorídrico e fixadas com Naphrax para a preparação
das lâminas permanentes.
Resultados: Em relação as variáveis limnológicas, as lagoas apresentaram água levemente ácida, baixa condutividade elétrica e baixas
concentrações de nutrientes. Amostras dos períodos seca, chuva, transições seca/chuva e chuva/seca já foram oxidadas e estão sendo
preparadas lâminas permanentes para análises. As lâminas correspondentes ao período seca já foram analisadas e nas cinco lagoas
estudadas foram encontrados 25 táxons, sendo 6 do gênero Actinella e 19 do gênero Eunotia. A lagoa que apresentou maior riqueza foi a
Cabocla, com 13 táxons, quatro de Actinella e nove de Eunotia, a de menor riqueza foi a Lagoa Bonita, com uma espécie de Eunotia. A.
curvatula esteve presente em três lagoas (Cabocla, Exército e Grande). Já, E. tapacumopsis e E. veneris foram encontradas em quatro
lagoas, com exceção da Lagoa Bonita. Eunotia sudetica foi registrada também em quatro lagoas com exceção da Grande. Fragmentos de
Actinella foram encontrados na Lagoa Bonita, porém não foi possível identificá-los.
Conclusão: Os resultados das variáveis limnológicas corroboram com outros estudos realizados em lagoas naturais rasas do Cerrado. Os
resultados encontrados nas lagoas estudadas para a riqueza do gênero Eunotia confirmam a preferência por ambientes oligotróficos,
demonstrando ser um gênero bastante diversificado nesses ecossistemas aquáticos. As futuras análises das amostras já coletadas nas
outras estações poderão fornecer mais subsídios para avaliar a riqueza de espécies de Actinella. Possíveis novos registros podem vir
ocorrer ao longo das análises. Estudos relacionados a levantamentos taxonômicos como esse, têm como objetivo ampliar o conhecimento
sobre a biodiversidade de diatomáceas perifíticas em ambientes lênticos, relacionando essas características a preferência ambiental de
cada taxón. A importância ecológica e a diversidade de táxons em lagoas naturais rasas do Cerrado, corrobora a importância da
conservação desses ecossistemas, bem como a continuidade de estudados correlacionados.
Palavras-Chave: Perifíton, Diatomáceas , Eunotia , Actinella , Cerrado , Oligotrofia
Colaboradores: Maria das Graças Machado de Souza (Departamento de Botânica, UnB) , Elisa Araújo Cunha Carvalho Alvim (Programa de
Pós-graduação em Ecologia, UnB).
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Protótipo de um robô móvel de tração síncrona para teste de algoritmos de controle e navegação
Felipe Costa de Assis
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade do Gama
Instituição: UnB
Orientador (a): DANIEL MAURICIO MUÑOZ ARBOLEDA
Introdução: Como forma de avaliação de disciplinas, diversos professores usam como parâmetro, além de provas, a construção de projetos
finais que têm como objetivo incentivar o aluno a solidificar os conhecimentos adquiridos na disciplina e coloca-los em prática para a
resolução de um problema proposto. No estudo de sistemas digitais 2, os alunos desenvolvem soluções para diversos problemas utilizando
descrições de hardware em um dispositivo reconfigurável Field Programmable Gate Arrays (FPGAs), e utilizam protótipos para testarem
essas soluções. Este trabalho propõe a construção de um protótipo de um robô móvel de tração síncrona para teste de algoritmos de
controle e navegação que será utilizado pelos alunos para que os mesmos possam testar suas soluções desenvolvidas para seus projetos
finais.
Metodologia: O projeto foi acompanhado através de reuniões periódicas entre o orientador e o aluno de iniciação científica. A
metodologia do plano de trabalho se divide em quatro etapas: (1) revisão bibliográfica e identificação de técnicas e algoritmos para
controle de velocidade de um robô de tração síncrona, (2) Construção do protótipo funcional do robô móvel, (3) Implementação da
arquitetura proposta para controle de velocidade, leitura dos encoders e sensores de distância, (4) Integração com o kit de
desenvolvimento FPGA, verificação e testes do protótipo. Adicionalmente, foram usadas as metodologias top-down e bottom-up para o
desenvolvimento das fases do projeto. A modelagem da arquitetura de hardware em FPGA fez uso da abordagem top-down e o
desenvolvimento, teste e validação da arquitetura de hardware final fez uso da abordagem bottom-up.
Resultados: No processo de construção do protótipo, obteve-se um protótipo funcional de um robô móvel de tração síncrona com motores
DC e encoders de quadratura, drivers os motores basados em ponte H controlados por sinais PWM (Pulse Width Modulation) e 5 sensores
infravermelhos para medição de distância. As arquiteturas para o controle de velocidade por PWM e leitura dos encoders foram descritos
em linguagem VHDL e implementados em um FPGA da família Zynq da Xilinx. Simulações comportamentais e testes experimentais
demonstraram o correto funcionamento das arquiteturas propostas, sendo possível realizar testes de navegação simples. Adicionalmente,
foi implementada em VHDL uma arquitetura de hardware em ponto fixo do modelo cinemático direto e inverso do robô móvel no intuito
de realizar o controle de velocidade do mesmo.
Conclusão: Neste trabalho foi realizada a construção de um protótipo de um robô móvel de tração síncrona para teste de algoritmos de
controle e navegação por parte dos alunos de sistemas digitais 2. As arquiteturas implementadas permitem que o robô realize movimentos
simples a partir do controle cinemático, retornando os valores de velocidade das rodas através da leitura dos encoders de quadratura.
Como trabalhos futuros propõe-se arquiteturas para leitura dos dados dos sensores de distância usando os conversores ADC embarcados
na plataforma FPGA.
Palavras-Chave: Robô móvel, tração síncrona, controle e navegação, FPGAs, auxílio didático.
Colaboradores: Felipe Costa de Assis, Daniel Muñoz
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Estudo de biocidas para o biodisel
Felipe de Oliveira França
Unidade Acadêmica: Instituto de Química
Instituição: UnB
Orientador (a): PAULO ANSELMO ZIANI SUAREZ
Introdução: Um grave problema encontrado nos combustíveis, principalmente naqueles obtidos a partir da biomassa, é sua degradação.
Em relação a esse problema, pode-se destacar a contaminação microbiológica, sendo que estas situações comprometem o rendimento dos
motores e, consequentemente, o funcionamento de veículos e máquinas. O trabalho tem como objetivo testar bio-óleo como um biocida
para combustível (diesel).
Metodologia: Testes de perfuração em ágar par avaliar a atividade biocida utilizando Bio-óleo CuAc 380 oC. As blendas do bio-óleo CuAc
380 oC foram preparadas usando como matriz os diferentes tipos de diesel (S10, S500 e S1800) nas concentrações de 0,25 %, 0,5 %, 0,75%,
1%, 5%, 10%, 25%, 50% e 100%. Os fungos utilizados para o teste de perfuração foram: Aspergillus niger e Fusarium solani. As cepas
bacterianas do teste em questão foram: Acinetobacter sp e Bacillus subtilis.
Resultados: As blendas dissolvidas em diesel S10 apresentaram boa atividade antifúngica já a partir da blenda de 0,75% para a cepa de
Aspergillus niger e para a blenda de 1% no caso do fungo Fusarium solani. A molécula também apresentou ação biocida para as bactérias
analisadas, porém, com em blendas de maior concentração, somente a blenda de 100% para Acinetobacter sp e 25% para a cepa de
Bacillus subtilis. Em diesel S500 observa-se boa atividade em inibir todos os microrganismos a partir da concentração de 10%, com melhor
ação biocida nas cepas da bactéria Bacillus subtilis onde formaram-se os maiores halos de inibição, atingindo um diâmetro de 39,0 mm na
substância concentrada em 100%. Em diesel S1800 mostrou boa atividade biocida a partir das blendas de 25% para todos os
microrganismos, formando halos de 17,0 mm para Aspergillus niger, Acinetobacter sp e Bacillus subtilis e de 16,5 mm para a cepa de
Fusarium solani. Já nas maiores concentrações (100% da amostra), maiores halos de inibição for
Conclusão: A molécula CuAc 380 oC mostrou atividade biocide promissora, contudo, a solução mais adequada para a realidade são os
métodos de prevenção, a partir das boas práticas de manipulação, efetiva limpeza de tanques de armazenamento, descontaminação e
drenagem constante da água de lastro.
Palavras-Chave:
Colaboradores: Ellen Tanus Rangel
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Projeto de um sistema de reconstrução de superfícies tridimensionais a partir da nuvem de pontos
utilizando hardware reconfigurável.
Felipe Duarte Machado
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade do Gama
Instituição: UnB
Orientador (a): GERARDO ANTONIO IDROBO PIZO
Introdução:
Metodologia:
Resultados:
Conclusão:
Palavras-Chave:
Colaboradores:
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Sistema de extração de características e de processamento estatístico de sinais fisiológicos
sincronizados, para aplicações em engenharia biomédica -- avanços sobre o circuito eletrônico préexistente, desenvolvimento e avaliação
Felipe Duerno do Couto Almeida
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade do Gama
Instituição: UnB
Orientador (a): CRISTIANO JACQUES MIOSSO RODRIGUES MENDES
Introdução: Diversas aplicações usam características de sinais fisiológicos para diagnósticos, avaliação de estados fisiológicos e controle de
máquinas. Este trabalho propõe a extração de características determinísticas e estocásticas de sinais fisiológicos para classificação. São
realizados estudos de caso: identificação de alterações em ondas-T (TWAs) de sinais de eletrocardiografia (ECG), e detecção de intenção de
movimento a partir de eletroencefalografia (EEG). As TWAs estão ligadas a risco de ataque cardíaco, e o primeiro estudo de caso propõe
um método de extração de características de ECG para identificar TWAs. Já sinais de EEG contêm informações de atividades mentais,
estados emocionais, sensações e intenções de movimento. Uma aplicação diz respeito ao comando de membros artificiais, máquinas etc.
Nesse estudo de caso, propõe-se extrair características de EEG para diferenciar o repouso e a imagética de abertura e fechamento dos
pulsos.
Metodologia: O método para identificação de TWAs e de intenção de movimento utiliza características determinísticas e estocásticas
extraídas de sinais de ECG e de EEG, que são utilizadas para alimentar um classificador de padrões. As características extraídas são
relacionadas a amplitudes de picos nos sinais, energias em diferentes bandas de frequências, variâncias e correlações entre intervalos
críticos e entre amplitudes. Após a extração das características, é efetuado o treinamento e validação do classificador denominado
máquina de vetores de suporte (SVM). Foram realizados testes em sinais de ECG e de EEG de dois bancos de dados conhecidos. Foram
realizadas validações a partir de diversas combinações possíveis de sinais de treinamento e de validação, sendo escolhidos aleatoriamente
80 % dos sinais para treinamento e os demais reservados exclusivamente para validação. Em cada caso, foram calculadas a precisão, a
acurácia e a sensibilidade do sistema.
Resultados: A detecção dos picos T foi validada inicialmente de forma manual, analisando-se graficamente cada janela com o sinal e picos
detectados. Foram analisados ao todo 100 sinais do banco de dados, provenientes de 100 participantes. Analisando-se graficamente as
características escolhidas, identificaram-se padrões distintos entre dados de pessoas com e sem TWA. Cada classificador gerado foi
validado com 20% dos dados, resultando em precisão, acurácia, sensibilidade e medida-F respectivamente de 90,2%, 90,3%, 90,8% e
90,3%, em média. Quanto aos erros, 52% corresponderam a falsos positivos. No estudo referente a sinais de EEG, analisou-se o espectro
das ondas alfa, beta, gama, delta e teta, validando a filtragem do sinal. As características usadas no classificador foram as energias de cada
uma dessas ondas. foram gerados 1000 classificadores, com taxas médias de 73% de precisão, 51% de acurácia, 54% de medida-F.
Conclusão: Foram desenvolvidas ferramentas de extração de informações de sinais fisiológicos. Foram feitos ainda dois estudos de caso de
estimação/detecção de: TWA em sinais de ECG e atividade ou imagética motora utilizando sinais de EEG. O método de detecção de TWA
obteve uma precisão da ordem de 90%, e 52% dos erros são de falsos positivos. Com a evolução desta ferramenta, será possível
diagnosticar outros tipos de arritmia, ou mesmo estimar estados físico e psicológico do indivíduo. O método de detecção da imagética
motora obteve uma precisão de 74%, sugerindo que é possível detectar em alguns casos simulações de movimento com base em sinais de
EEG, mas com um amplo espaço para aprimoramento. Com a melhoria da ferramenta e uma reanálise da seleção das características,
acredita-se ser possível detectar imagética motora utilizando-se sinais de EEG com melhor precisão do que a encontrada, tornando-se
possível: controle de próteses inteligentes, reabilitação de deficientes físicos e etc.
Palavras-Chave: Extração de característias, sinais fisiológicos, classificadores, eletrocardiografia, eletroencefalografia
Colaboradores: Cristiano Jacques Miosso (orientador)
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Dinâmica populacional e história de vida do roedor Rhipidomys macrurus em áreas de Cerradão no
Distrito Federal.
Felipe Guimaraes Pontual
Unidade Acadêmica: Departamento de Ecologia
Instituição: UnB
Orientador (a): EMERSON MONTEIRO VIEIRA
Introdução: O nicho de um organismo é definido como um hipervolume n-dimensional o qual engloba as condições necessárias para a
sobrevivência e reprodução deste (Hutchinson 1957). Dentro deste conceito, o espaço físico e a disponibilidade de alimento são
consideradas como uma das principais dimensões que constituem o nicho de um organismo (Schoener 1974, Pianka 1999). Deste modo, a
distribuição e a distribuição espacial dos recursos podem afetar a exploração do espaço e a organização dos organismos no espaço físico
(e.g. Emlen & Oring 1977, Ims 1987, Mattiopoulos 2003, Pasch & Koprowski 2006). Assim, a exploração do espaço físico por um organismo
ou por um grupo de organismos em termos de quantidade, qualidade e intensidade pode ser definida como o “uso do espaço” (Prevedello
et al. 2008). Esse conceito abrange processos em diferentes escalas ecológicas como: (i) características individuais como área de uso, uso
de abrigos, uso de recursos alimentares, (ii) populacionais como seleção de habitat
Metodologia: O estudo consistiu da análise dos dados de captura do R. macrurus entre 2009 e 2015 em dois fragmentos naturais de
cerradão localizados na Área de Proteção Ambiental (APA) Gama-Cabeça de Veado. Os fragmentos analisados foram denominados como
JB2 com 27,33 ha, localizado na Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília (S15°55‘25.6” W047°49‘59.3”) e FAL com 7,53ha
localizado na Fazenda Água Limpa/UnB (S15º55’32.8” W047º49’58.4”). O Rhipidomys macrurus (Tribe 1996),pertencente à família
Cricetídae e subfamília Sigmodontinae, é um pequeno roedor arborícola com cerca de 60 gramas e que se alimenta principalmente de
frutos e invertebrados (Emmons and Feer 1997). Sua distribuição é restrita às formações florestais do Cerrado e Caatinga (Bonvicino et al.
2008). A amostragem das populações do roedor R. macrurus nestes fragmentos consistiu de campanhas bimestrais compostas por seis
noites consecutivas. Essa amostragem foi dividida em duas fases, sendo que a primeira compreendeu o de set
Resultados: Obtivemos um total de 465 capturas referentes à 50 indivíduos (23 fêmeas). Destes, 387 capturas referentes a 41 indivíduos
(18 fêmeas) foram no JB2 e 78 capturas de nove indivíduos (cinco fêmeas) foram no FAL. Em relação aos fragmentos analisados,
verificamos que existe diferença significativa entre às áreas de uso dos indivíduos de R. macrurus (U= 2,127, P=0,016), sendo que as
estimativas de área de uso no JB2 antes da adição de alimento (Média=0,51 ha, DP=0,43ha) foi maior que no FAL (Média=0,29 DP=0,29). Já
em relação ao efeito do sexo e da adição de alimento na área de vida dos indivíduos no R. macrurus no JB2, encontramos que houve uma
diminuição significativa na área de uso após a adição de alimento (F=1,39=15,123 P=0,0038, Médiaantes=0,63 DPantes=0,45,
Médiadepois=0,19 DPdepois=0,25). Porém não encontramos diferença entre os sexos (F1,39=0.716 P=0,402) e na interação entre os sexos
(F1,39=0,051 P=0,822).
Conclusão: O uso do espaço pelo roedor R. macrurus é influenciado disponibilidade de alimento. A diminuição na área de uso após o
incremento de alimento pode ser decorrente da menor necessidade de maiores deslocamentos na busca por alimento. Além disso,
conforme Desy e colaboradores (1990) essa diminuição pode ser uma consequência de uma menor intensidade de competição intra e
interespecífica por alimento. Essa menor competição pode acarretar que mais indivíduos compartilhem o mesmo espaço. Em relação à
diferença encontrada entre os fragmentos em relação a área de uso deste roedor. Isso pode ser consequência de diferenças na
complexidade estrutural da vegetação. O JB2 apresenta uma maior complexidade estrutural em relação ao FAL (Mendonça et al. 2015).
Desta forma, os indivíduos do fragmento FAL estão restritos à porções do gradeado que apresentam uma maior estruturação vertical da
vegetação. Desta forma, encontramos que a área de uso do roedor R. macrurus é influenciada pela disponibilidade d
Palavras-Chave: Uso do espaço, área de uso, suplementação alimentar, regulação ascendente, regulação bottom-up
Colaboradores: Dr. André Faria Mendonça (UnB)
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Participação dos países no Órgão de Solução de Controvérsias da Organização Mundial do Comércio:
igualdade de acesso ao sistema?
Felipe Lauritzen de Lucena Almeida
Unidade Acadêmica: Faculdade de Direito
Instituição: UnB
Orientador (a): INEZ LOPES MATOS CARNEIRO DE FARIAS
Introdução: O trabalho desenvolvido teve por objetivo analisar se há uma igualdade de acesso ao Sistema de Solução de Controvérsias da
Organização Mundial do Comércio (OMC) sob a perspectiva de países menos desenvolvidos e países em desenvolvimento com relação aos
países desenvolvidos. Feita uma revisão de literatura, foi observado que o acesso não é igualitário e, por conseguinte, isso gera como
resultado uma baixa participação histórica destes países na condição de complainant e third-party no Órgão de Solução de Controvérsias
mesmo quando estes estão sendo prejudicados. As dificuldades apontadas como prováveis causas estão presentes desde a fase de prélitígio até à de implementação, o que demonstra que o processo como um todo tem um caráter excludente para aqueles que desejam
iniciar um litígio. Ainda foram pesquisadas possíveis soluções para tornar o acesso igualitário, estando a maior parte delas apontando para
a defesa de uma reforma do Órgão.
Metodologia: A metodologia utilizada foi de revisão da literatura acerca do tema, além de análises quantitativas e qualitativas quanto à
participação de países menos desenvolvidos e em desenvolvimento. Quanto à literatura, foram pesquisadas quais são os principais fatores
apontados como causas e se existe uma diferenciação muito forte de um autor para o outro. Além disso, foi pesquisado o histórico de
participação desses países no Órgão de Solução de Controvérsias em termos quantitativos e também qualitativos.
Resultados: Após realizada uma revisão de literatura, constatou-se que o Sistema de Solução de Controvérsias não tem um acesso
igualitário numa comparação dos países menos desenvolvidos e em desenvolvimento com relação aos desenvolvidos. Aqueles enfrentam
uma série de dificuldades já para iniciar um litígio, razão pela qual isso é raramente feito por eles na condição de complainants. Alguns
participam em algumas disputas como third-parties, mas ainda assim numa escala ínfima. Resultados destas dificuldades são que, desde o
estabelecimento do Sistema até o ano de 2013, apenas um país (Bangladesh) entre os 34 países menos desenvolvidos da OMC
participaram de um litígio como complainant. E, dentro do mesmo período, estes países só participaram como third-party de um litígio em
8 disputas. Além disso, com relação às dificuldades que levam a esta baixa participação, foram encontradas muitas, que variam de autor
para autor. Embora elas se manifestem em todas as fases, a maior parte delas está ligada à f
Conclusão: Tendo em conta os resultados da pesquisa, conclui-se que se a OMC quiser cumprir com o seu papel de liberalização do
comércio de maneira não discriminatória, ela deverá tomar medidas reformistas com relação ao processo de disputa do Órgão de Solução
de Controvérsias (OSC), que é o que defende vários dos autores pesquisados. Mesmo dentro do espectro analisado neste trabalho
(agrupando países menos desenvolvidos com países em desenvolvimento), percebeu-se que os dois grupos de países têm condições de
acesso distintas, estando aqueles menos desenvolvidos em condições de acesso muito menos igualitários. Além disso, foi analisada a
efetividade de algumas medidas já tomadas pela OMC, como, por exemplo, as Special & Differential Treatment Provisions (S&DT), criadas
para minimizar estas falhas do OSC, mas que já apresentam alguns pontos que em nada contribuem, tendo alguns autores mais recentes
defendido uma reforma destas. Outro exemplo é o Advisory Centre on WTO Law (ACWL), instituição criad
Palavras-Chave: Órgão de Solução de Controvérsias, Igualdade de Acesso, Países menos desenvolvidos, Países em desenvolvimento
Colaboradores: Newton Batista da Costa Júnior Henrique Araújo de Carvalho Danielle Castro Rodrigues Freire
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Controle de robô humanóide para interação com seres humanos
Felipe Moreira Ramos
Unidade Acadêmica: Departamento de Engenharia Elétrica.
Instituição: UnB
Orientador (a): ANTONIO PADILHA LANARI BO
Introdução: Um dos desafios atuais da robo´tica e´ realizar tarefas que envolvem interac¸a~o com seres humanos em ambientes feitos para
eles. Essas tarefas podem ser desde passar ou receber um objeto ate´ preparar uma refeic¸a~o. As aplicac¸o~es cla´ssicas em robo´tica
geralmente supo~em um ambiente controlado, onde quase todas as caracteri´sticas do ambiente sa~o conhecidas. Quando uma pessoa
precisa interagir com o robo^, suas ac¸o~es sa~o limitadas para simplificar o comportamento do robo^ e minimizar as chances de ocorrer
problemas. O objetivo deste projeto e´ desenvolver um controle de robo^ para interac¸a~o com seres humanos que na~o exija mudanc¸as
no ambiente de trabalho e na~o limite as ac¸o~es das pessoas que esta~o trabalhando neste ambiente. Nesta primeira etapa, o projeto
focara´ na realizac¸a~o de tarefas em um ambiente feito para seres humanos. Na segunda etapa do projeto, sera´ implementado um
me´todo para o robo^ realizar tarefas que necessitem a interac¸a~o com seres humanos.
Metodologia: Nesta etapa do projeto, o robo^ tera´ que interagir com objetos um ambiente feito para seres humanos. Foi escolhido um
robo^ humanoide devido a` sua semelhanc¸a com seres humanos facilitar a manipulac¸a~o de objetos e a sua movimentac¸a~o atrave´s do
ambiente. A variedade de objetos que podem ser encontrados no ambiente exige uma representac¸a~o formal do conhecimento
adquirido e uma forma de extrair parte desse conhecimento do ambiente. A parte do conhecimento que na~o pode ser obtida atrave´s da
observac¸a~o deve ser adquirida de outra forma. Para tal, foi utilizado o KnowRob, um sistema de pro- cessamento de conhecimento que
combina representac¸a~o de conhecimento e me´todos de reasoning com te´cnicas para adquirir esse conhecimento do sistema fi´sico.
Neste trabalho foi utilizado as bases de conhecimento enciclope´dico, que permite classificar os objetos e definir suas propriedades e
relac¸o~es com outros tipos de objetos, e informac¸o~es de objetos para representac¸a~o dos obje
Resultados: O robo^ utilizado nos experimentos foi o NAO da empresa Aldebaran. Devido ao seu porte pequeno, na~o foi possi´vel
interagir com objetos feitos para seres humanos, ou por serem muito grandes ou por serem pesados. Os experimentos foram enta~o
focados na locomoc¸a~o dentro do ambiente para alcanc¸ar a posic¸a~o desses objetos. Para obter informac¸o~es do ambiente, foi
utilizado o sensor Kinect. Com as informac¸o~es da ca^mera e do sensor de profundidade foi possi´vel obter informac¸o~es do tipo de
objeto e sua posic¸a~o no ambiente de trabalho. Foi utilizado marcadores nos objetos para diferencia´-los e obter suas localizac¸o~es. O
experimento realizado pelo robo^ foi alcanc¸ar objetos indicados pelo usua´rio utilizando as informac¸o~es armazenados na base de
conhecimento. Primeiramente o sensor insere no KnowRob as informac¸o~es de tipo e posic¸a~o dos objetos percebidos. Em seguida o
robo^ acessa essas informac¸o~es e junto com o conhecimento enciclope´dico encontra o objeto espe
Conclusão: Os experimentos mostraram o potencial do sistema KnowRob na realizac¸a~o de tarefas em um ambiente feito para seres
humanos. Ele permitiu que o robo^ obtivesse informac¸o~es de alto ni´vel sobre diferentes objetos adquiridas atrave´s do sensor Kinect e
de conhecimento previamente inserido na base de conhecimento. As limitac¸o~es fi´sicas do robo^ impediram a realizac¸a~o de tarefas
mais complexas. Para minimizar esse problema, na pro´xima etapa do projeto, sera~o desenvolvidos objetos leves e de fa´cil alcance para
simular a interac¸a~o com um ambiente e objetos reais. Tambe´m para a pro´xima etapa sera~o desenvolvido te´cnicas para comec¸ar a
interac¸a~o com seres humanos, como reconhecimento de voz e detecc¸a~o da posic¸a~o global da pessoa.
Palavras-Chave: interação homem-robô, robótica humanóide, representação de conhecimento, reasoning, localização com visual tags
Colaboradores: Prof. Mariana Bernardes (FGA)
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Exercício realizado na MFEL diminui a pressão arterial de ratos normotensos e hipertensos
Felipe Moura Ribeiro
Unidade Acadêmica:
Instituição: UCB
Orientador (a): Octavio Luiz Franco
Introdução: Exercício Realizado na MFEL diminuiu a pressão arterial cistolica de ratos normotensas e hipertensas.
Metodologia: O presente estudo foi composto por 18 ratos SHR e 18 ratos wistar normotensos (WN), utilizados como controles. (SHRC,
n=9; WN.C, n=9), e 18 exercitados (SHRT n=9; WNT, n=9). O fornecimento da água e comida foram ad libitum, e os animais ficaram
mantidos em um ciclo de luz-escuro de 12:12h numa sala a 23 ± 2 °C.
Em relação ao treinamento, a intensidade do exercício foi regulada de acordo com a MFEL (20 m.min-1), identificada anteriormente pelo
nosso grupo. O período de treino foi de 4 semanas, 5 dias por semana, 30 minutos por dia, em que os animais tiveram uma semana
anteriormente para adaptação.
Foram tomadas medidas da PAS de todos os animais antes (t0) e depois de 4 semanas de treinamento “pós-treino” (t4). Os animais foram
levemente anestesiados com uma solução composta por 10% de cetamina (10 mg.kg-1) e 2% de xilazina (10 mg.kg-1). A pressão arterial foi
tomada pelo método de pletismografia de cauda-manguito. Este estudo foi aprovado pelo comitê de ética da Universidade Católica de
Brasília e os procedimentos foram realizados de acordo com o Colégio Brasileiro de Experimentação Animal.

Resultados: A PAS de todos os ratos submetidos ao exercício tiveram uma significante diminuição quando comparados ao não-exercitados.
Ademais, após a 4ª semana de treino os ratos hipertensos treinados (SHRT) tiveram uma redução maior da PAS do que os ratos
normotensos (WNT) (~4.6 e ~3 mmHg, respectivamente). Em contrapartida no grupo sedentário (WCS) observamos o efeito inverso.
Enquanto no grupo treinado detectamos uma redução de ~3 mmHg, no grupo normotenso sedentário observamos um aumento de ~3
mmHg. Curiosamente, os ratos hipertensos sedentários (SHRC) não demonstraram aumento na PAS.
Conclusão: O presente estudo revelou que 4 semanas de treinamento de intensidade moderada (na MFEL) produziu uma redução
significativa na pressão arterial sistólica (PAS) de ratos normotensos e hipertensos, sugerindo que a MFEL poderia servir como parâmetro
de intensidade para a redução da pressão arterial.
Palavras-Chave: Hipertensão, exercício físico, máxima fase estável do lactato
Colaboradores: Ribeiro, F.M.; Costa, A.F.; Petriz, B.; Franco, O.L
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Avaliação da eficácia de núcleos em SVM para previsibilidade de retornos financeiros.
Felipe Natan Freitas Ferreira
Unidade Acadêmica: Departamento de Administração
Instituição: UnB
Orientador (a): PEDRO HENRIQUE MELO ALBUQUERQUE
Introdução: Considerando o enorme montante de opções de ativos disponíveis no mercado financeiro, o desafio da seleção de ações está
na identificação dos ativos com maior probabilidade de superar o mercado no futuro. Este contexto leva muitos economistas a adotarem a
HME, que considera que as mudanças nos preços das ações são independentes do passado e seguem um padrão aleatório. Na perspectiva
de mineração de dados, os retornos futuros das ações são considerados, em alguma medida, previsíveis. De acordo com Fan e
Palaniswami (2001), o problema de predição envolve a descoberta de padrões de relacionamentos úteis nos dados e aplicação dessa
informação para classificar as ações. Uma abordagem que tem se mostrado promissora para esse problema são as Máquinas de Suporte
Vetorial ou Support Vector Machines – SVM Este estudo teve como objetivo verificar se o uso de Máquinas de Suporte Vetorial contribui
para que o retorno do portfólio seja superior a um benchmark do mercado.
Metodologia: A amostra desta pesquisa constitui-se das 100 ações mais líquidas do S&P 500. Observações com dados incompletos foram
retiradas e não foi necessário nenhum tipo de interpolação. Foi formada então uma base de dados com indicadores e retornos trimestrais.
Para análise dos dados utilizou-se o software R e o pacote kernlab. As ações foram então ranqueadas em função do retorno apresentado e
classificadas em duas classes. A Classe 1 foi composta pelos 25% das ações com maiores retornos e a Classe 2 foi composta pelas demais
ações que representam 75%. A base foi dividida em dois conjuntos. O primeiro foi constituído por 25% das observações e foi usado para
teste. O segundo composto por 75% das observações que foi usado para treinamento e validação, sendo 70% para treinamento e 30% para
validação. A próxima etapa foi a construção do SVM para classificação dos dados no segundo conjunto e previsão do desempenho das
ações no primeiro. A função Kernel utilizada foi o Kernel Gaussiano.
Resultados: Pelo ranking dos retornos, as ações foram classificadas em duas classes: Classe 1 (y_i=+1) composta pelos 25% das ações com
maiores retornos e Classe 2 (y_i=-1) composta pelas demais ações que representam 75%. Após a aprendizagem da máquina com base nos
dados do treinamento e validação, foram gerados outputs que foram convertidos em probabilidades dos ativos serem classificados como
+1 no futuro. As ações que ficaram dentro do conjunto dos 25% de maiores probabilidades foram classificadas como pertencentes à Classe
1, o que indicava compra no teste. Para testar a aplicabilidade do SVM na formação de portfólios, o retorno gerado pelo SVM foi
comparado com o retorno médio das 100 ações mais líquidas do S&P 500. O SVM apresentou um retorno acumulado em 22 trimestres de
233,52%. Nesse mesmo período, o retorno médio acumulado das 100 ações mais líquidas do S&P 500 foi de 192,65%. No que tange ao
risco dos investimentos, o benchmark apresentou um VaR de -11,74% e o portfólio SVM, -10,68
Conclusão: Percebeu-se que diferentes grupos de ativos se relacionam de forma diversas com seus indicadores financeiros, dessa forma, a
separação em pequenos grupos para o treinamento dos ativos pode contribuir para melhor classificação e previsão. Para testar a
aplicabilidade do SVM na formação de portfólios de ações, foram formados portfólios trimestrais e o retornos destes foram comparados
com o benchmark de Mercado. O retorno acumulado do portfólio selecionado pelo SVM foi de 233,52% em 22 trimestres com VaR de 10,68%. Neste mesmo período, as 100 ações mais líquidas do S&P 500 apresentaram uma rentabilidade média acumulada de 192,65% e
VaR igual a -11,74%. Para estudo futuros, sugere-se o aprimoramento da forma de definição dos parâmetros ótimos, construção da
máquina com diferentes tipos de Kernel, definição dos inputs mais adequados para o modelo e adequação do modelo de acurácia
utilizado, de forma que este seja coerente com o evento estudado e com os resultados que se deseja alcanç
Palavras-Chave: Máquinas de Suporte Vetorial (SVM) – Formação de Portfólios – Probabilidade – Classificação de ações.
Colaboradores: Sarah Sabino Pedro Alexandre M. B. Henrique
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“The thing around your neck” - resistência literária na Nigéria
Felipe Oliveira Pereira
Unidade Acadêmica: Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução
Instituição: UnB
Orientador (a): FERNANDA ALENCAR PEREIRA
Introdução: Por séculos, a tradução foi utilizada pelos colonizadores para “civilizar” os nativos de determinada região dominada. A
necessidade de afirmação identitária e de legitimação político-cultural viu surgir as literaturas pós-coloniais. A tradução pós-colonial vem,
nesse contexto, ajudar a desconstruir os preconceitos coloniais e a expandir o alcance das literaturas pós-coloniais. Obras literárias
produzidas em contextos de violência colonial possuem a característica de apoderar-se dos costumes impostos pelo colonizador e criar um
novo padrão estético que subverta os parâmetros dominantes. Dessa forma, a presente pesquisa investiga a importância da tradução póscolonial como força descolonizadora. Para tal, selecionamos o conto “The Headstrong Historian” (2009), da escritora nigeriana
Chimamanda Adichie, para ser analisado e traduzido.
Metodologia: Com o intuito de emoldurar teoricamente a tradução do conto de Chimamanda Adichie, foi realizada uma revisão da
bibliografia pertinente sobre teoria pós-colonial. Os principais autores que embasaram o pensamento pós-colonial, como Fanon, Said e
Spivak foram discutdos em grupo e em encontros com a professora orientadora. Tais textos teóricos, que ofereceram respaldo à pesquisa,
foram lidos e fichados. Para compreender o contexto da obra e da autora, leituras complementares sobre a história da Nigéria e da autora
foram realizadas. Ao final do levantamento, foram elaboradas três traduções do conto e selecionados os principais problemas de tradução,
sempre buscando construir uma obra traduzida que respeite o potencial político e estético do texto fonte. Tais questões tradutórias
serviram de base para a redação do artigo final.
Resultados: A teoria pós-colonial pode contribuir bastante para a reflexão sobre o processo tradutório. A poética da tradução pós-colonial,
pensada nesse artigo, concentra-se na tradução como força de descolonização, ao impor resistência aos padrões estéticos estabelecidos
pelas forças coloniais dominantes. Essa força descolonizadora dá-se pela concepção de “resistência” e “desfamiliarização” da língua. Ao
apoderar-se do idioma que foi imposto ao povo colonizado, o escritor tem a oportunidade de alterá-lo em prol de suas escolhas estéticas
para devolvê-lo ao colonizador com marcas próprias. Dessa forma, a colonização pós-colonial está embasada em uma forte posição
ideológica/política. A tradução pós-colonial traz consigo um texto em camadas e com barreiras, em que o leitor irá se deparar com um
texto resistente ao seu desejo de “compreensão total do texto”. Assim, o “soar natural” do texto não é mais o grande indicador de
qualidade da tradução.
Conclusão: A resistência, como característica da literatura pós-colonial, vem contribuir para a formação de uma estratégia de tradução.
Vimos que a tradução foi utilizada por muito tempo como instrumento da colonização. Ela teve um papel de grande importância na
colonização dos povos nativos do sul nigeriano, ao traduzir-se o Evangelho para o haussa e ibo, por exemplo. Junto com esse processo de
tradução, veio a subjugação de culturas. Contudo, contemporaneamente a tradução pode ser uma força de descolonização cultural
também. A resistência ideológica a certos parâmetros estéticos impostos pelo outro cria limites de entendimento que impõem barreiras.
Assim, uma nova poética da tradução pode ser pensada, uma tradução descolonizadora. Dessa forma, a tradução do conto escolhido
envolve soluções pensadas à luz da tradução pós-colonial, para respeitar as características híbridas do texto pós-colonial.
Palavras-Chave: Descolonização, Resistência, Tradução Pós-Colonial, Chimamanda Adichie
Colaboradores: A pesquisa desenvolvida pelo estudante se enquadra nas atividades do grupo de pesquisa CONTATOS DE LÍNGUAS EM
LITERATURAS PÓS-COLONIAIS: ANALISANDO A RESISTÊNCIA CRIADORA DE TEXTOS AFRICANOS. As discussões realizadas nas reuniões
semanais do grupo contribuíram efetivamente para os resultados aqui apresentados. Os membros do grupo são: Fernanda Alencar Pereira,
Hislla Suellen Moreira Ramalho, Amarílis Macedo Lima Lopes de Anchieta, Agnes Jahn Sturzbecher, Roger Nunes, Alinne Balduino Pires
Fernandes, Flávia Reys Rezende, Sofia Morong Rosty
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A Poliítica Nacional de Participação Social: mudanças e continuidades
Felipe Portela Bezerra
Unidade Acadêmica: Instituto de Ciência Política
Instituição: UnB
Orientador (a): DEBORA CRISTINA REZENDE DE ALMEIDA
Introdução: O processo de redemocratização da política brasileira na década de 1980 foi fortemente marcado pela participação da
sociedade. Tal processo de participação evoluiu acompanhado de problemas relativos a sua efetividade, o que fez com que o governo
refletisse sobre sua institucionalização, incluindo espaços e organizações da Administração Pública Federal. Desde 2004, é possível verificar
recorrentes iniciativas e debates no governo federal em busca da consolidação desse sistema, os quais deram origem à Política Nacional de
Participação Social, instituída por meio de um Decreto Presidencial. O objetivo desta pesquisa é analisar o processo de construção desta
Política, a fim de comparar as propostas que surgiram ao longo do caminho com aquelas concretizadas no Decreto. Além disso, busca-se
avaliar em que medida a PNPS apresenta novidades do ponto de vista da relação entre Estado e sociedade e propõe alternativas para os
problemas de efetividade da participação já detectados pela literatura.
Metodologia: A pesquisa baseia-se em análise documental e de conteúdo, do Decreto nº 8.243/2014. Além disso, analisou-se o conteúdo
de dois relatórios de seminários que contribuíram sistematicamente para a discussão da participação no Brasil: o primeiro deles é de um
seminário que ocorreu de 1 a 3 de julho 2004, com o tema “Os Sentidos da Democracia e da Participação”, organizado pelo Instituto Pólis,
em São Paulo. O segundo relatório é do I Seminário Nacional de Participação Social, realizado em 2011 pela Secretaria Geral da Presidência
da República. A pesquisa contou também com dez entrevistas semiestruturadas de atores-chaves que participaram do processo de
desenvolvimento da PNPS, sendo 6 atores governamentais (lotados na Secretaria Geral) e 4 da sociedade civil, selecionados pela técnica de
snowball (bola de neve). As diferentes técnicas utilizadas permitem comparar se existem diferenças entre o processo de discussão da
Política, as opiniões dos atores envolvidos e o texto final da PNPS.
Resultados: De acordo com entrevistas na Secretaria Geral, o Decreto traz quatro novidades: participação por meios virtuais, rotatividade
dos conselheiros, legalidade dos atos dos conselhos deliberativos e um fórum de coordenação (Conselho Gestor da PNPS). Estes são pontos
que aparecem no Decreto, além de prever que os órgãos do governo devem considerar os mecanismos de participação em seus
programas e políticas públicas. Os entrevistados da sociedade civil criticam esse resultado, afirmando que muitos pontos importantes
foram excluídos, como a implementação de um amplo sistema participativo incluindo governo e sociedade. A análise dos relatórios dos
seminários permitiu verificar que várias demandas da sociedade que buscavam ampliar a participação não entraram na política:
mecanismos de controle também sobre os poderes Legislativo e Judiciário, participação direta no orçamento federal, estímulo na escola
acerca da participação, criação de espaços públicos nas ruas para incentivar a participação.
Conclusão: É fundamental observar que, apesar de limitado, o conteúdo do Decreto é importante para a consolidação da participação no
nível federal. Ele reconhece instâncias participativas já existentes e estabelece métodos de interação entre elas e a administração pública
federal, sendo que anteriormente não eram todas as instâncias que estavam amparadas legalmente. Além disso, as novidades pontuais
trazidas pelo texto do Decreto, como a legalidade dos atos de conselhos deliberativos, também são importantes avanços para a
participação no Brasil e podem ser complementados à medida que se fizer necessário. Todo o processo de construção da política busca
resolver problemas de efetividade já detectados pela literatura, tentando solucionar questões de representatividade, articulação sistêmica
e efetividade da implementação. Observa-se que o processo de discussão é muito rico, ainda que o resultado não contemple todos os
pontos devido aos limites e entraves que o governo encontra em suas ações.
Palavras-Chave: Política Nacional de Participação social, Governo Federal, Efetividade, Governo, Sociedade Civil.
Colaboradores: Amanda Magalhães – Mestranda em Ciência Política na UnB.
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Metodologia para Agrupamento de Dados – versão VNS para Sistema “R”
Felipe Sousa Quintino
Unidade Acadêmica: Instituto de Ciências Exatas
Instituição: UnB
Orientador (a): MARIA AMELIA BIAGIO
Introdução: Uma necessidade em análise de grandes bancos de dados é o agrupamento de objetos similares para produzir uma
classificação que melhor auxilie no entendimento destes dados. Se os dados podem ser resumidos por um pequeno número de grupos de
elementos, então as informações de cada grupo fornecem uma boa descrição dos padrões de semelhanças e diferenças nos dados.
Desejam-se grupos de tal forma que os objetos dentro do mesmo grupo são semelhantes entre si, enquanto objetos de grupos diferentes
são tão distintos quanto possível. No entanto, nem sempre os dados são agrupáveis. O objetivo do presente estudo consistiu na criação e
comparação, através do ambiente R de computação estatística (R Core Team, 2014), dos algoritmos de agrupamento não-hierárquicos K-,
H-, HK-, J-Means e J-Means+ e VNS. Foi proposta uma aplicação desta metodologia no agrupamento das estações do ano em um banco de
dados meteorológicos.
Metodologia: Esse trabalho apresenta o desenvolvimento teórico das metodologias não-hierárquicas estudadas e implementadas. São
elas: K-, H-, HK-, J-Means, J-Means+ e VNS. Apenas o primeiro algoritmo (K-Means) está implementado no ambiente R de computação
estatística (R Core Team, 2014). Os demais algoritmos foram desenvolvidos utilizando linguagem R. Para aplicação dos métodos
desenvolvidos foram utilizados dois bancos de dados. O primeiro foi o conjunto de dados Íris de Fisher que consiste em amostras de
tamanho 50 de cada uma das três espécies de Íris (setosa, virgínica e versicolor) e 4 características foram medidas a partir de cada amostra:
o comprimento e a largura das pétalas e o comprimento e a largura das sépalas, todas em centímetros. O segundo um banco de dados
meteorológicos nos quais consta a medição da Precipitação e das Temperaturas Máximas e Mínimas no Distrito Federal para cada dia do
ano de 2014.
Resultados: Resultados computacionais são obtidos para o banco de dados Íris de Fisher e análise comparativa dos agrupamentos,
segundo estas metodologias, é apresentada para distintos números de clusters. Os resultados apresentados são validados através dos
valores ótimos já conhecidos para os testes realizados com o banco de dados Iris, dos quais pode-se observar a superioridade da
metaheurística VNS, sobre as demais heurísticas, em situações em que o número de clusters é relativamente grande. Uma aplicação da
metaheurística VNS ao agrupamento dos dias do ano de um banco de dados meteorológicos da região de Brasília, do ano de 2014, é
apresentada, na qual é possível distinguir claramente dois grupos típicos de meses com características climáticas muito diferentes. Para sua
validação, este último resultado é comparado com o resultado obtido pela heurística K-Means disponível no ambiente R.
Conclusão: Os objetivos da proposta inicial do trabalho foram cumpridos. A metaheurística VNS mostrou-se uma ferramenta muito
eficiente no agrupamento de dados, em comparação com métodos mais conhecidos tais como K-Means e H-Means. No entanto, o tempo
computacional exigido por essa recente metaheurística a princípio inviabiliza a aplicação deste método em bancos de dados com grande
dimensão e número de observações. Nova fase deste trabalho deverá estar voltada à melhoria dos tempos computacionais observados
para, a posteriori, buscar formas adequadas de disponibilização dos programas desenvolvidos aos usuários deste sistema.
Palavras-Chave: Agrupamento de Dados, Metaheuristica VNS, Sistema Estatistico R
Colaboradores: Colegas do Bacharelado em Estatística
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Aplicações de Cadeias de Ordem Variável Estocasticamente Perturbados
Felipe Sousa Quintino
Unidade Acadêmica: Departamento de Estatística
Instituição: UnB
Orientador (a): LUCAS MOREIRA
Introdução: Os modelos de ordem variável foram introduzidos em Rissanen (1983) e chamados fontes de memória finita ou máquinas de
árvores, onde a porção do passado necessário para predizer o próximo símbolo não é fixa, mas é uma função da sequência dos símbolos
passados. Rissanen (1983) chamou de contexto a porção do passado necessária para predizer o próximo símbolo. O conjunto de todos os
contextos pode ser representado por uma árvore probabilística com raiz e rótulos chamada de árvore de contextos do processo. Além de
introduzir as Cadeias de Ordem Variável, Rissanen (1983) também propôs um algoritmo para estimar a árvore de contextos, chamado
Algoritmo Contexto. Nesse trabalho estudamos a estimação de árvores de contextos através de uma amostra contaminada do processo
original. Utilizamos os modelos de Contaminação Zero Inflado e por Processo, definidos em Garcia e Moreira (2015), e o modelo de
Contaminação por Congruência, definido em Collet, Galves e Leonardi (2008).
Metodologia: Utilizamos o ambiente R de computação estatística (R Core Team, 2014) para programar o estimador de árvore de contextos
e os Modelos de Contaminação Estocástica. O algoritmo de estimação da árvore de contextos foi proposto por Galves e Leonardi (2008) e é
uma modificação do Algoritmo Contexto de Rissanem (1983). Foram realizadas 100 repetições das simulações para distintas árvores de
contextos, fixado o valor do parâmetro de perturbação e para amostras de tamanho n=100.000. Avaliamos a proporção de retornos
corretos da árvore de contextos do processo original. Propomos uma aplicação dessa recente metodologia utilizando dados
meteorológicos nos quais consta a medição da temperatura máxima no Distrito Federal para cada dia entre os anos de 2000 a 2014. O
critério adotado para distinguir entre dias quentes e não quentes foi o seguinte: se a temperatura máxima foi maior ou igual a 28,40°C o foi
considerado quente, caso contrário o dia foi não-quente. O tamanho da amostra foi de n=5.469.
Resultados: Podemos resumir os resultados das simulações apresentados nesse trabalho do seguinte modo: o modelo de Contaminação
Zero Inflado apresentou maiores proporções de retornos corretos que os Modelos de Contaminação por Processo e por Congruência,
mesmo na presença de alta probabilidade de contaminação. Os modelos de Contaminação por Congruência e por Processo apresentaram
desempenhos semelhantes com probabilidade de contaminação menor ou igual a 0,001. No entanto, o modelo de Contaminação por
Processo apresentou maiores proporções de retornos quando aumentamos a probabilidade de contaminação para 0,01. Na aplicação à
dados reais, através da estimação das árvores de contextos para os dados meteorológicos, em comparação com uma possível modelagem
por Cadeia de Markov de ordem fixa, conseguimos reduzir o número de parâmetros necessários para predizer se o próximo dia será
quente ou não.
Conclusão: Na aplicação em dados reais dos modelos estudados, para verificar o comportamento do estimador, adicionamos
contaminação aos dados, segundo os modelos de Contaminação por Processo e por Congruência. As árvores estimadas com base nas
amostras contaminadas quando não eram as mesmas estimadas pela amostra original, eram muito semelhantes. Dessa forma, podemos
considerar que mesmo se na estimação for utilizada uma amostra perturbada, ainda assim seremos capazes de predizer se o próximo dia
será quente ou não. Neste caso, um possível problema prático dos modelos de contaminação seria, com uma probabilidade
suficientemente pequena, o aparelho de medição das temperaturas apresentar defeitos ao longo dos anos.
Palavras-Chave: Processos Estocásticos, Processo Zero Inflado, Dados Meteorológicos, Cadeias de Ordem Variável.
Colaboradores: Alex Barros Bomfim
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A coroação dos Diádocos revisitada: o caso de Ptolomeu Sóter
Fernanda Alvares Freire
Unidade Acadêmica: Departamento de História
Instituição: UnB
Orientador (a): HENRIQUE MODANEZ DE SANTANNA
Introdução: Entre os anos de 307-304 a.C, os sucessores de Alexandre assumiram o título e indumentário real. Ptolomeu foi coroado como
rei (basileus) pelas tropas e aclamado como faraó pelos sacerdotes e escribas egípcios. A partir de sua coroação inicia-se o período de
consolidação da dinastia lágida e de uma monarquia helenística no Egito. A pesquisa intitulada “A coroação dos diádocos revisitada: o caso
de Ptolomeu Sóter” tem como principal objetivo analisar a ascensão de Ptolomeu ao poder no Egito à partir da adoção do título real.
Especificamente, este trabalho propõe uma investigação da coroação do lágida sob a ótica das implicações diplomáticas na relação com
os outros reis, bem como do impacto no governo e na administração do Egito, cujo público alvo era a elite militar macedônica
instituída e a elite sacerdotal local pré-existente.
Metodologia: A pesquisa baseou-se na análise conjugada das fontes primárias com a historiografia relacionada às monarquias helenísticas
e seus mecanismos de legitimação, com ênfase no papel de Ptolomeu Sóter no Egito. Os relatos dos livros da Biblioteca Histórica de
Diodoro da Sicília (séc. I a.C.) e a seleção de tetradracmas do período apresentadas por Andrew Stewart no livro Faces of Power constituem
o principal corpus de fontes primárias utilizado. Além disso, foi utilizada uma seleção de trabalhos historiográficos a respeito da basileia
helenística e dos mecanismos de legitimação de poder empregados pelos sucessores de Alexandre, com ênfase no caso A pesquisa foi feita
sob orientação de Henrique Modanez de Sant’Anna, Professor Adjunto de História Antiga na Universidade de Brasília, por meio de reuniões
periódicas tanto individuais quanto com o grupo envolvido no projeto de pesquisa “Do generalato macedônico à deificação egípcia: o Egito
helenístico, entre Alexandre Magno e Ptolomeu Sóter”.
Resultados: O relatório final da pesquisa, a ser apresentado em formato de artigo científico, apresenta um estudo acerca das
consequências diretas da adoção do título de rei (basileus) por Ptolomeu. Esse estudo divide-se em duas partes: a primeira refere-se a
consolidação de novos reinos na região do mediterrâneo e oriente próximo, a segunda, analisa os mecanismos de legitimação voltados às
elites sacerdotais locais e à elite militar macedônica. Em ambos os casos, percebe-se o emprego da imitatio Alexandri, a legitimação dos
novos reis helenísticos a partir da emulação da imagem de Alexandre Magno. Além disso, no Egito foi necessária a identificação de
Ptolomeu com tradições faraônicas antigas para estabelecer um laço de identificação com as elites locais.
Conclusão: Considerando-se que os objetivos traçados no plano de trabalho proposto foram realizados com sucesso, pode-se afirmar que a
pesquisa proposta foi bem sucedida. O trabalho realizado conseguiu, com êxito, propor uma análise histórica da ascensão de Ptolomeu ao
governo do Egito a partir da problematização de conceitos como tradição e legitimação. Pretende-se com essa pesquisa, contribuir para o
meio acadêmico, especificamente na área de História Antiga. O trabalho realizado é a continuação da pesquisa “Ptolomeu I e a criação da
dinastia lágida”, realizada no biênio 2013-2014 através do PROIC. Pretende-se ainda que o tema abordado por esta pesquisa seja
desenvolvido no mestrado e no doutorado.
Palavras-Chave: Ptolomeu, Egito, basileia, dinastia lágida, imitatio Alexandri, legitimação, tradição.
Colaboradores: Não há.
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Reações de esterificação de ácido acético com n-butanol utilizando catalisadores de polioxometalatos
suportados em zeolita Y
Fernanda Amorim Araujo
Unidade Acadêmica: Instituto de Química
Instituição: UnB
Orientador (a): SILVIA CLAUDIA LOUREIRO DIAS
Introdução: A utilização de zeólitas em processos catalíticos está diretamente relacionada à sua estrutura e a possibilidade de ajuste da
acidez. Esse ajuste pode ser feito com a inserção de polioxometalatos e a utilização conjunta desses materiais contribui para a formação de
um catalisador heterogêneo que se ajusta aos princípios da química verde. Zeólitas são classicamente definidas como aluminosilicatos
cristalinos com estrutura tridimensional composta pelo compartilhamento de átomos de oxigênio por átomos T (TO4, onde T = Si, Al, B, Ga,
etc.) coordenados tetraedricamente. Os polioxometalatos são oxoânions poliméricos de fórmula geral [XxMmOy]q-. Nesse trabalho,
polioxometalatos (H4SiW12O40 e H3PW12O40) foram impregnados na zeólita Y em diferentes proporções e estes materiais foram
caracterizados quanto a morfologia e acidez. Testes de lixiviação foram realizados para avaliar a estabilidade e os catalisadores foram
aplicados em reações de esterificação de n-butanol e ácido acético.
Metodologia: HPW e HSiW comerciais (Aldrich) foram impregnados em diferentes proporções (21, 34 e 56% m/m) de forma incipiente e
aquosa na Zeólita Y protônica (Zeolyst, CBV 300). Os catalisadores foram testados por um estudo de lixiviação simulada onde uma
suspensão (butanol + massa de catalisador) foi agitada e alíquotas foram coletadas a cada 10 minutos, sendo analisadas por UV-Vis. A
reação de esterificação foi realizada em microreatores de 5 mL utilizando-se 10% (m/m) de catalisador em relação ao ácido acético. Os
catalisadores foram ativados previamente a 300°C/1h e mantidos em câmara de atmosfera de N2. Os reagentes (n-butanol e ácido acético)
foram adicionados aos microreatores, na proporção molar ácido acético:n-butanol 1:2. A mistura foi mantida sob agitação magnética à 100
ºC por 1 h. Para separação do líquido e do catalisador foi utilizado uma centrifuga. Valores de conversão foram obtidos por CG-FID.
Resultados: Os HPAs suportados na zeólita Y indicaram mudanças estruturais na estrutura da zeólita após a inserção dos HPAs. Os
resultados indicaram que a impregnação incipiente tanto para HPW como para HSiW foi menos agressiva ao suporte. Para impregnação
incipiente de HPW os resultados de porcentagem de lixiviação e conversão do éster (etanoato de butila) foram respectivamente: 19%HPWY (1,9 e 51), 39%HPW-Y (4,3 e 59) e 40%HPW-Y (4,9 e 77). Para HSiW: 22%HSiW-Y (3,7 e 54), 33%HSiW-Y (4,2 e nd) e 58%HSiW-Y (9,8 e 73).
Para impregnação aquosa com HPW: 15%HPW-Y (1,9 e 43), 32%HPW-Y (3,2 e 48) e 46%HPW-Y (6,2 e 54). Para HSiW: 14%HSiW-Y (6,5 e
45), 28%HSiW-Y (11,1 e 53) e 44%HSiW-Y (13,7 e 63).Testes variando o tempo reacional de 1h a 4h foram realizados para as amostras mais
promissoras. Para a amostre 40%HPW-Y incipiente, os resultados foram: 85% (1h), 85% (2h), 95% (3h) e 99% (4h) e para a 58%HSiW-Y
incipiente: 77% (1h), 79% (2h), 93% (3h)e 92% (4h).
Conclusão: Ao observar o estudo de lixiviação foi possível confirmar a estabilidade do catalisador, pois os valores lixiviados foram
pequenos, indicando que a zeólita Y e o polioxometalato estão fortemente ligados. O aumento na quantidade de HSiW e HPW resultou em
um aumento significativo nos valores de lixiviação. Os melhores resultados nas reações de esterificação foram com as amostras incipientes,
provavelmente devido a maior manutenção dos sítios ácidos da zeólita. A temperatura apresntou uma influência diretamente proporcional
a conversão do éster.
Palavras-Chave: esterificação, catalisadores heterogêneo, lixiviação, zeólita, polioxometalatos.
Colaboradores: Elon Ferreira de Freitas e José Alves Dias
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OBTENÇÃO DE UMA BIBLIOTECA DE SCFVS HUMANOS PARA UTILIZAÇÃO NO ISOLAMENTO DE
ANTICORPOS ANTI-CD20 POR PHAGE DISPLAY.
Fernanda Bento Silva
Unidade Acadêmica: Departamento de Biologia Celular
Instituição: UnB
Orientador (a): ANDREA QUEIROZ MARANHAO
Introdução: Phage Display é uma técnica que se baseia na exposição de moléculas na superfície de vírus bacteriófagos e na seleção destas
com base na sua afinidade por uma molécula-alvo. A metodologia envolve inicialmente a inserção de genes que codificam milhões de
proteínas de forma a serem expressas como proteína de fusão na superfície de fagos filamentosos, gerando assim uma biblioteca. Quanto
maior a variedade representada na biblioteca, maior é a probabilidade de se encontrar fagos expondo proteínas que interajam com o alvo.
Os anticorpos foram as primeiras proteínas a serem eficientemente expressas na superfície de fagos tendo sido obtidas pela fusão das
sequências codificadoras das regiões variáveis dos anticorpos (V) à região amino terminal da proteína pIII do fago. O objetivo final desse
projeto é selecionar VH humanas para comporem anticorpos com aplicação biotecnológica.
Metodologia: Neste projeto, a fim de alcançar o objetivo estabelecido realizou-se a otimização da PCR para amplificação dos VH’s testando
três temperaturas de anelamento (55ºC, 60ºC e 65ºC) e duas concentrações de MgCl2 (2mM e 3mM). Por conseguinte, visto que na
concentração de 3mM e na temperatura de 60ºC houve melhor amplificação, foi feito uma PCR em maior escala para amplificação massiva
dos fragmentos. Após amplificação massiva dos fragmentos, estes foram adenilados e eluídos do gel. Em sequência, ligaram-se os
fragmentos eluídos no plasmídio pGEM-T easy, sendo que a reação ocorreu a 4ºC overnight. Posteriormente, eletroporou-se os sistemas
de ligação em célulasde Escherichia coli, linhagem XL1-BLUE. Realizou-se a seleção dos clones positivos em placas de IPTG/Xgal e
sequenciou os clones positivos para avaliação da qualidade da biblioteca por análise da diversidade do repertório de VH’s clonados.
Resultados: Foram desenhados oligonucleotídeos com o objetivo de amplificar os fragmentos VH a partir da biblioteca de Fab humana,
previamente construída. A PCR foi otimizada tendo melhor resultado na condição com temperatura de 60ºC e 3mM de MgCl2. Nestas
condições, obteve-se à amplificação do fragmento de 350bp que corresponde ao tamanho do VH. Esses fragmentos amplificados pela
reação de PCR foram submetidos a uma reação de polimerização, onde o único desoxinucleotídeo adicionado foi dATP (adenilação),
purificados a partir de gel de eletroforese, e então ligados no vetor pGEM®-T Easy. Fez-se a clonagem de dez sistemas de ligação em células
de E. coli da linhagem XL1-BLUE por meio de eletroporação. A seleção feita por IPTG/Xgal apresentou uma proporção de 150 colônias
brancas para 10 colônias azuis e a eficiência da clonagem foi de 4x106. Vinte clones foram então submetidos ao sequenciamento para
confirmar a variabilidade da biblioteca.
Conclusão: Com os resultados obtidos nas etapas do projeto foi possível obter a amplificação e clonagem de uma biblioteca de genes
codificadores de domínios variáveis pesados (VH). A biblioteca apresentou um tamanho de 106 clones, compatível com a sua posterior
utilização para o isolamento de VHs humanas. Após confirmação da variabilidade da biblioteca, atualmente clonada em pGEM®-T Easy, o
projeto terá seguimento, tendo como próximo passo a clonagem destes produtos no vetor de expressão em fagos feito anteriormente pelo
grupoTal biblioteca possibilitará a obtenção de moléculas de anticorpos menos imunogênicas de interesse biotecnológico.
Palavras-Chave: Anticorpo recombinante, Phage display,Anticorpo terapêutico
Colaboradores: Rafael Trindade Burtet Marcelo de Macedo Brígido Andrea Queiroz Maranhão
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Interconexões do Racismo na Criminologia Positivista: a estigmatização da mulher negra a partir do
Código Penal de 1890.
Fernanda Brandao de Souza
Unidade Acadêmica: Faculdade de Direito
Instituição: UnB
Orientador (a): EVANDRO CHARLES PIZA DUARTE
Introdução:
Metodologia:
Resultados:
Conclusão:
Palavras-Chave:
Colaboradores:
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Caracterização e otimização do processo de hidrólise do bagaço de malte para produção de glicose
Fernanda Clemente Araujo
Unidade Acadêmica: Instituto de Química
Instituição: UnB
Orientador (a): SARAH SILVA BRUM
Introdução: Todos os anos, toneladas de resíduos da indústria cervejeira são gerados, sendo um deles o bagaço da cevada. Este bagaço é
um material lignocelulósico que pode ser utilizado para a produção do etanol de segunda geração (Etanol 2G). No processo de obtenção do
Etanol 2G é necessário a utilização de pré-tratamentos que visam retirar a lignina e romper a estrutura cristalina da celulose, a fim de
disponibiliza-la para o processo de hidrolise. Nesse sentido o desenvolvimento de pré-tratamento que seja capaz de retirar a lignina,
disponibilizar a celulose tem sido um grande desafio. Desse modo, o objetivo do trabalho foi estudar pré-tratamentos com hipoclorito de
sódio ( 2,5 e 5%), hidrolisar os materiais antes e após o pré-tratamento e estudar a relação entre a concentração bagaço/ácido sulfúrico
(m/v) utilizada na hidrólise ácida do material.
Metodologia: Primeiramente o bagaço de malte foi caracterizado quanto aos teores de lignina, celulose, hemicelulose, extrativos e cinzas.
Também foram realizadas análises de espectroscopia na região do infravermelho (FTIR), difratometria de Raios X e termogravimetria (TG).
As amostras foram submetidas a três pré-tratamentos: com hipoclorito de sódio 2,5% e 5% (v/v) e acetilação. Esses pré-tratamentos
tinham como objetivo remover parte da lignina e cristalinidade da celulose, para facilitar a etapa de hidrólise. Os testes de hidrólise ácida,
empregando solução de ácido sulfúrico 5% (v/v), foram feitos para avaliar qual a relação entre massa de bagaço e volume da solução de
ácido sulfúrico apresentaria maior rendimento em glicose após a reação. Testes de hidrólise ácida com ácido fosfórico também foram
realizados. A quantificação da glicose foi feita no espectrofotômetro UV-vis.
Resultados: Os resultados obtidos para a análise da relação de massa de bagaço/ácido sulfúrico (m/v) mostraram que 3g é a massa ideal
para a reação de hidrólise ácida utilizando 40 mL da solução de H2SO4 5% (v/v), apresentando teor de glicose médio de 32,12 g/L. Entre os
pré-tratamentos estudados, aquele que obteve o melhor resultado de conversão em glicose foi com hipoclorito de sódio 2,5%, contudo o
material não tratado apresentou melhores rendimentos em glicose. A hidrólise ácida com solução de H2SO4 5% (v/v), a 120°C por 1h30min
foi a que apresentou melhor resultado de conversão em glicose e por isso, foi selecionada para o processo de fermentação.
Conclusão: A hidrólise ácida do bagaço de malte in natura com H2SO4 5% (v/v) nas condições de temperatura de 120°C, por 1h30min em
autoclave foi o processo que apresentou maior produção de glicose. E o estudo da relação de massa de bagaço/ácido sulfúrico (m/v)
mostrou que existe uma relação ideal para esse parâmetro nas reações de hidrólise. As análises dos pré-tratamentos com hipoclorito de
sódio (que tem pH em torno de 12,5) indicam que o hipoclorito é muito agressivo às hemiceluloses, que são extremamente sensíveis a pH
alcalino, e assim podem estar sendo degradadas.
Palavras-Chave: Etanol de segunda geração, bagaço de malte, hidrólise ácida, fermentação, pré-tratamentos
Colaboradores: Fernanda Clemente, Nayara Azevedo C. Souza, Marcela Goulart
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Levantamento da Segurança Alimentar e Nutricional de populações urbanas de dois municípios na
Chapada dos Veadeiros
Fernanda Costa de Aquino
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade de Planaltina
Instituição: UnB
Orientador (a): GABRIELA BIELEFELD NARDOTTO
Introdução: Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) é definida como um direito de todos a uma alimentação saudável, acessível, de
qualidade, em quantidade suficiente e de modo permanente, sendo baseada em práticas alimentares que promovam a saúde, sem
comprometer o acesso a outras necessidades essenciais. Com a urbanização e a industrialização ocorreram modificações no estilo de vida
da população, como o aumento da renda familiar que em diversos casos implica na mudança da zona rural para a zona urbana. Mais
populações rurais buscam as capitais, e normalmente estão entre as famílias de menor poder aquisitivo da área urbana, aumentando assim
a faixa de população mais vulnerável nutricionalmente. O objetivo deste trabalho foi identificar a SAN por meio de estudos
socioeconômicos e verificar os graus de insegurança alimentar nas cidades de Cavalcante e Teresina, localizadas na região da Chapada dos
Veadeiros, Goiás.
Metodologia: Os municípios estudados estão localizados em Goiás, na região da Chapada dos Veadeiros. Foram entrevistadas 40 pessoas
em Cavalcante e 40 em Teresina. Os dados foram obtidos através da aplicação de um questionário semiestruturado para análise sócioeconômica do domicílio e entrevista com moradores maiores de 18 anos. Também foi feita a aplicação da EBIA cuja escala se configura em
graus de 0 a 15, que significa em Segurança Alimentar pontuação 0, Insegurança Alimentar leve: pontuação de 1 a 3 em residências sem
moradores menores de 18 anos e de 1 a 5 em residências com moradores menores de 18 anos, Insegurança Alimentar moderada:
pontuação de 4 a 6 em residências com moradores maiores de 18 anos e pontuação de 6 a 10 em residências com moradores menores de
18 anos. Na Insegurança Alimentar grave a pontuação considerada foi de 7 a 9 em residências sem moradores menores de 18 anos e de 11
a 15 em residências com menores de 18 anos.
Resultados: Em Cavalcante 60% das pessoas possuem salário fixo, 25% são autônomos e 15% não possui nenhuma das anteriores. Em
Teresina 52,5% tem salário fixo, 22,5% são autônomos e 25% afirmaram não dispor de nenhuma das anteriores. Em Cavalcante 25% dos
entrevistados ganham bolsa família e 10% recebem aposentadoria. Em Teresina 30% recebem bolsa família, 27,5% aposentadoria e 10%
ganham pensão. Quanto ao nível de escolaridade a maioria dos entrevistados em Cavalcante possui o ensino médio completo, e em
Teresina o ensino fundamental incompleto (40%). A maioria tem geladeira e fogão a gás. O aparelho eletrônico mais encontrado em
Cavalcante é a televisão e em Teresina é o telefone. O meio de transporte mais utilizado em Cavalcante é o carro com 47%, enquanto em
Teresina de Goiás o uso da bicicleta é maior, chegando a 60%. Em relação à segurança alimentar e nutricional, no município de Cavalcante
55% estão em segurança alimentar e no município de Teresina apenas 45% estão em segurança alimentar.
Conclusão: Cavalcante obteve valores maiores em relação à ocupação com salário fixo, nível de escolaridade, índice de segurança
alimentar e nutricional e um maior uso do carro como meio de transporte, isto ocorre pelo fato do município ter um turismo local, que
oferece emprego e busca funcionários capacitados. A situação encontra-se diferente em Teresina, o nível de escolaridade é baixo, o índice
de salário fixo é menor e o recebimento de benefícios é maior, o que justifica a insegurança alimentar do município. O meio de transporte
mais utilizado neste município é a bicicleta, o que é típico de locais menos urbanizados. Os moradores possuem boa estrutura das
moradias. Cavalcante possui mais oportunidades de emprego o que gera renda para a população, isso traz uma maior segurança alimentar
e nutricional, porém em Teresina a situação é diferenciada, a população é mais dependente dos benefícios sociais que causa uma maior
insegurança alimentar.
Palavras-Chave: dados sócio-econômicos, Brasil Central, escala EBIA, benefícios sociais
Colaboradores: Estefano Amorim da Silva, Livia Penna Firme Rodrigues
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Desenvolvimento de crianças em situação de rua
Fernanda de Oliveira Mota
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade da Ceilândia
Instituição: UnB
Orientador (a): BREITNER LUIZ TAVARES
Introdução: A vulnerabilidade pode ser entendida como uma exposição a riscos de diferentes naturezas, sejam eles econômicos, culturais
ou sociais, que colocam diferentes desafios para seu entendimento, e muitas famílias estão vivendo na realidade brasileira, uma vida
vulnerável. A drogadização na infância, se torna preocupante na atualidade, e está presente, principalmente nas famílias vulneráveis
socialmente. A socialização, é a primeira abordagem da criança para com a família nesse processo social, e umas das visões diz que
socialização é um processo de iniciação por meio do qual a criança se desenvolve a fim de ingressar num mundo que está ao seu alcance,
constituindo parte essencial do processo de humanização integral e plena realização do potencial do indivíduo. O grupo familiar tem um
papel fundamental na constituição dos indivíduos, sendo importante para determinação e organização da personalidade, e influencia
significativamente o comportamento do indivíduo, através das ações e medidas edu
Metodologia: O estudo realizado foi de pesquisa qualitativa, e foi feito a partir de uma triangulação de métodos. Os métodos qualitativos
utilizados foram entrevistas, observação participante e análise bibliográfica. Algumas leituras foram feitas e discutidas para adentrarmos
ao tema. Foram lidos e analisados livros, artigos e literatura. Como a pesquisa envolveu seres humanos, foi submetida ao CEP (Comissão de
Ética em Pesquisa) e aprovada a realização. Essa pesquisa caminhou para o tema “vulnerabilidade social e as relações interfamiliares” e foi
baseada em uma família específica de um bairro na Samambaia. Foi conversado com a mãe da criança inicialmente, e esclarecido a
pesquisa a ser realizada, foi explicado e entregado para assinatura o TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido) e uma cópia foi
entregue à participante.
Resultados: Não há como negar que a droga é um fator de vulnerabilidade dessas famílias. Alguns fatores importantes observados, é que a
droga é utilizada por toda essa família, desde a mãe, os filhos mais velhos, e a criança de dez anos observada que também é usuária. Foi
relatado que a criança não estuda, e os fatores que influenciaram para esse abandono foram tanto psicológicos, com a influência das
drogas. Sobre o trabalho da família, a mãe é desempregada e todos vivem a partir das doações, tanto de alimentos, como de dinheiro, e se
alimentam com o que tem disponível. A relação familiar de com o filho, é um vínculo normal, e ela mostra seu papel materno quando
aborda que se preocupa com o mesmo, pelo fato de ter conhecimento do envolvimento do filho com a droga, e a questão de ele passar
muito tempo na rua. Relata que o garoto gosta de brincar com as demais crianças, e o que ele mais gosta nas brincadeiras é jogar futebol.
Há nessa relação uma preocupação para com o futuro do filho, e também um
Conclusão: Essa criança, possui uma série de rupturas em seu cotidiano infantil, como, o abandono à escola, uma espécie de trabalho pelo
fato de estar pedindo dinheiro para consumir a droga, e a vivência da infância no brincar, que é uma atividade da criança, e não está sendo
realizada frequentemente. Os papeis sociais que essa criança está desempenhando, não corresponde ao que ela, segundo os direitos,
deveria desempenhar. Mesmo com os problemas existente, essa criança pode contar com mãe, que se preocupa e se importa que o
mesmo tenha um futuro melhor, e dá o afeto e os cuidados ao seu alcance. A ausência do pai, de certa forma intensifica esses vínculos mãe
e filho.
Palavras-Chave: Vulnerabilidade social, Relação familiar, Drogadização
Colaboradores: Breitner Tavares Fernanda Mota
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Avaliação da morfometria dos túbulos seminíferos e de patologias espermáticas em morcegos na região
de cerrado do Distrito Federal nos períodos de seca e chuva
Fernanda Ferreira de Andrade
Unidade Acadêmica: Departamento de Ciências Fisiológicas
Instituição: UnB
Orientador (a): CAROLINA MADEIRA LUCCI
Introdução: No Cerrado, os morcegos são a ordem de mamíferos mais diversa em espécies, são considerados muito importantes para a
manutenção da diversidade dos ecossistemas locais, por atuarem como dispersores de pólen e sementes, são também controladores de
populações naturais de insetos via predação, e possivelmente de grandes mamíferos herbívoros por hematofagia. Para melhor
conhecimento sobre o padrão reprodutivo sazonal destes animais foi realizada a avaliação da morfometria dos túbulos seminíferos e da
morfologia espermática em morcegos machos de quatro espécies.
Metodologia: Foram coletados na região de cerrado do Distrito Federal nos períodos de seca e chuva, morcegos das espécies Artibeus
lituratus (AL), Platyrrhinus lineatus (PL), Sturnira lilium (SL) e Carollia perspicillata (CP), totalizando 5 morcegos de cada espécie em cada
estação. Os animais foram mortos, pesados, seus testículos e epidídimos foram retirados, pesados e medidos separadamente. Foi realizado
um lavado do epidídimo direito para a retirada dos espermatozoides para avaliação morfológica onde um total de 200 espermatozoides
por animal foram contados e classificados. Os testículos esquerdos foram fixados e processados para histologia. Foram analisados os
parâmetros de área e diâmetro do túbulo e da luz do túbulo e altura do epitélio. Foi calculado o índice Gonadossomático (IGS) e a relação
entre área tubular/área intersticial. Todos os dados obtidos foram expressos pela Média ± EP, foi empregada a Analise de Variância e teste
de Tukey, com critério de significância de 5%.
Resultados: Observou-se que o peso corporal foi significativamente maior no período de seca para as quatro espécies. O IGS foi
significativamente diferente entre as estações para todas as espécies, maior na chuva para AL, PL e CP, e na seca somente para SL. Peso e
comprimento testicular foram maiores no período de chuva em AL e PL e na seca em SL e CP. AL teve todos os parâmetros tubulares
maiores (P<0,05) comparado às outras espécies, nas duas estações. Apenas CP teve diferença (P<0,05) entre as estações para todos os
parâmetros tubulares, e para a relação área tubular/área intersticial, sendo sempre maiores na seca. Na chuva AL, PL e SL apresentaram
˜70%, ˜40% e ˜35% de espermatozoides normais. Já na seca todas as espécies apresentaram ˜40% dos espermatozoides com morfologia
normal. Houve diferença entre estações só em AL (P<0,05). As alterações mais vistas em AL foram gota citoplasmática na seca e cauda
enrolada na chuva, já em SL e PL foram cauda dobrada na seca e cauda enrolada na chuva.
Conclusão: A partir dos dados analisados é possível concluir que há diferenças entre as quatro espécies estudadas em relação ao peso
corporal, peso e comprimento testicular e parâmetros tubulares. Diferenças entre as estações foram observadas nos parâmetros corporais
para todas as espécies. Porém, diferenças nos parâmetros dos túbulos seminíferos entre as estações seca e chuvosa só foram observadas
para CP, com valores maiores na seca. Em relação à morfologia espermática, somente AL apresentou alterações entre seca e chuva. Os
dados sugerem que há efeito das estações (seca e chuvosa) na produção espermática de morcegos das espécies AL e CP nas condições de
Cerrado do Distrito Federal. Mais estudos são necessários para caracterizar adequadamente a influência desta sazonalidade na reprodução
dessas espécies.
Palavras-Chave: Sazonalidade reprodutiva, espermatozoides, Artibeus lituratus, Carollia perspicillata
Colaboradores: Juliana Lis Mendes de Brito
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Alteração do metiloma para o aumento da produção de xilanases por Humicola grisea var. thermoidea
Fernanda Fonsêca Ferreira
Unidade Acadêmica: Departamento de Genética e Morfologia
Instituição: UnB
Orientador (a): MARCIO JOSE POCAS FONSECA
Introdução: Epigenética é o “estudo de alterações na função gênica que não envolvem alteração na sequência de DNA” (Jablonka & Lamb,
2002) e tem ganhado ênfase como alternativa ao convencional melhoramento genético. Um dos processos epigenéticos envolve a
metilação do DNA, que dificulta (ou impede) o acesso da maquinaria transcricional, e, por isso, muita atenção tem sido dada aos inibidores
de DNA metiltransferases, tais como drogas capazes de alterar a conformação da cromatina. Dessas drogas, a 5-aza-2-desoxicitidina é
elucidada como a mais eficiente (María-Paz Ramos et al., 2015). O emprego da 5-aza-CdR representa uma estratégia de grande potencial,
sendo capaz de modular positivamente a produção de genes de xilanase no fungo termofílico Humicola grisea var. thermoidea. Xilanases,
enzimas de interesse industrial, possuem atividade hidrolítica sobre as ligações do tipo ß(1?4) que compõem a cadeia principal do polímero
de xilana, principal constituinte da hemicelulose na parede celular vegetal.
Metodologia: 1. Análise da Cinética da 5-aza-CdR: cultivo do micélio do fungo H. grisea, linhagem selvagem isolada do solo brasileiro
(Araújo et al., 1983), em alíquotas de 50mL de meio mínimo de Pontecorvo (MM) (Pontecorvo et al., 1953), pH 6,8, a 42°C, em diferentes
tempos de incubação, com ou sem 5-aza-CdR (25µM). 2. Cultivo do Fungo em Diferentes Condições: cultivo do H. grisea em 50mL de MM,
pH 6,8, a 42°C, suplementado com bagaço de cana-de-açúcar (BCA) 0,1% ou glicose 1% como única fonte de carbono, com ou sem 5-azaCdR (25µM), no tempo em que a etapa 1 mostrou maior atividade da droga. 3. Medida da Atividade Enzimática: a determinação da
atividade de xilanases foi feita após cada etapa acima por meio de ensaios realizados com incubação de 50µL da amostra enzimática
(sobrenadantes de cultura do fungo crescido em diferentes condições) e 100µL do substrato xilana 1% por 30min a 50°C. A dosagem de
açúcares gerados foi feita com a adição de 500µL de DNS, analisada espectrofotometricamente a 54
Resultados: 1. Análise da Cinética da 5-aza-CdR: Ao se determinar a atividade de xilanases em H. grisea com e sem a 5-aza-CdR, verificou-se
que foi em 6h que, na presença dos substratos indutores xilana 1% ou BCA 0,1%, houve maior atividade enzimática. No BCA, a droga
praticamente dobrou a atividade em 6h. Após esse tempo, nesse substrato houve queda da eficiência da droga. Na xilana, por sua vez, a 5aza-CdR não modulou positivamente a atividade: sem a droga a atividade foi maior ou igual em todos os tempos, exceto em 2h. 2. Medida
da Atividade Enzimática em Diferentes Condições: Com base nos resultados da primeira análise, utilizamos BCA como indutor, pois é o
substrato de maior disponibilidade no ambiente, apresentou grande potencial indutor, uma vez que foi utilizado em concentração 10 vezes
menor que a de xilana, e foi com o qual a 5-aza-CdR otimizou a atividade, em 6h. No entanto, nessa análise, feita em duplicata técnica, não
se constatou aumento na atividade de xilanases com a droga.
Conclusão: No substrato xilana, apenas em 2h a 5-aza-CdR modulou positivamente a atividade de xilanases, já no BCA, a modulação
positiva ocorreu em 6h e, após esse tempo, houve diminuição dessa modulação: a eficiência da droga foi reduzida ao longo do tempo. Em
suas próprias informações, consta que a 5-aza-CdR é instável, devendo ser mantida no gelo. À temperatura ótima do fungo (42°C), ela pode
ter sido degradada. Segundo estudos prévios, a estabilidade da 5-aza-CdR é temperatura-dependente: quanto maior a temperatura de
incubação, menor é a meia-vida da droga (Stresemann & Lyko, 2008) que se degrada em condição fisiológica (Rogstad et al., 2009),
condição que se aproxima daquela ideal para o H. grisea. Stresemann & Lyko constataram que a meia-vida da 5-aza-CdR a 37°C é de 21h,
todavia não há dados sobre sua meia-vida a 42°C. A instabilidade da 5-aza-CdR em altas temperaturas é então um dificultador da sua
aplicação no aumento da produção de enzimas lignocelulolíticas por fungos termofílicos.
Palavras-Chave:
Colaboradores: João Heitor C. Manfrão Netto, Cássia Videira, Camila Gomes, Ana Clara Pova.
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Avaliação quantitativa de carcaça de cordeiros submetidos a diferentes dietas em confinamento
Fernanda Galdino Gonçalves
Unidade Acadêmica: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária
Instituição: UnB
Orientador (a): RODRIGO VIDAL OLIVEIRA
Introdução: O manejo alimentar deve permitir rápida terminação dos cordeiros, favorecendo dessa forma a obtenção de carcaças com
características adequadas para satisfazer os consumidores que estão cada vez mais exigentes. O sistema de criação em confinamento é
uma importante alternativa para o incremento na oferta regular de um produto de boa qualidade. Além disso, possui alto giro de capital,
padronização das carcaças e dos cortes cárneos, aumento da produtividade, redução da idade ao abate e liberação das pastagens para
criação das demais categorias, assim como para a agricultura (produção de grãos). A dieta de alto grão é baseada no uso do grão de milho
inteiro associado a um pellet que contém minerais, vitaminas, aditivos alimentares e fontes protéicas, sendo vantajoso por utilizar pouca
mão-de-obra e a não utilização do volumoso. Objetivou-se avaliar as características quantitativas das carcaças de cordeiros recebendo
dieta contendo pellet comercial adicionado com grão de milho inteiro.
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 com pesagem antes e após o jejum para obtenção, respectivamente, do
peso vivo final (PVF) e do peso em jejum (PJ). Após o abate e a obtenção das carcaças, realizou-se a pesagem das mesmas visando o peso
da carcaça quente (PCQ). As carcaças foram colocadas em câmara fria a 5ºC e mantidas por 24 horas, obtendo-se o peso de carcaça fria
(PCF). Foi determinado o rendimento de carcaça quente (RCQ% = PCQ*100/PJ), rendimento de carcaça fria (RCF% = PCF*100/PJ) e a perda
de peso por resfriamento (PPR% = (PCQ – PCF)/PCQ x 100).
Resultados: As dietas experimentais influenciaram (P<0,05) o peso de carcaça quente (PCQ) e o peso de carcaça fria (PCF), apresentando
PCQ de 17,15 e 16,36 kg e PCF de 16,75 e 16,01 kg, respectivamente para os cordeiros alimentados com pellet comercial acrescido de grão
de milho inteiro e com silagem e concentrado. As demais variáveis estudadas não apresentaram diferença estatística (P>0,05), obtendo
assim médias de 34,79 kg para o peso final, 48,24% para rendimento de carcaça quente, 47,09% para rendimento de carcaça fria e 2,27%
para perdas por resfriamento. Vale ressaltar que os valores obtidos no presente trabalho para os pesos de carcaça quente e fria, assim
como para os rendimentos de carcaça quente e fria foram adequados e satisfatórios para a produção de carne de cordeiros de forma
eficiente, além dos valores estarem de acordo com os encontrados na literatura.
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 pesos e rendimentos de carcaça satisfatórios.
Palavras-Chave: grão de milho inteiro, pellet, perda por resfriamento, rendimento de carcaça, ovinos
Colaboradores: Eduardo Guimarães Brandão, José Franklin Athayde Oliveira, Jânio Manoel Lorenzo de Oliveira, Sergio Lúcio Salomon
Cabral Filho, Isadora Lopes Carneiro, Alana Fontenele Santana
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a prática de cuidar do paciente critico sob ventilação mecânica na Unidade de Terapia Intensiva
Fernanda Leticia da Silva Campanati
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade da Ceilândia
Instituição: UnB
Orientador (a): MARCIA CRISTINA DA SILVA MAGRO
Introdução: A instituição da assistência ventilatória invasiva impõe aos profissionais de saúde a necessidade de conhecimento do
funcionamento dos ventiladores mecânicos. Objetivo: Descrever o conhecimento e a atuação dos enfermeiros com relação à ventilação
mecânica em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).
Metodologia: Estudo transversal, descritivo, de abordagem quantitativa, desenvolvido durante o período de três meses e aprovado pelo
Comitê de Ética sob CAAE 23497413.4.0000.5553. A amostra foi constituída por oito enfermeiros de diferentes turnos da UTI de um
Hospital público do Distrito Federal. Foram incluídos enfermeiros assistenciais que assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido
e registrados no COREN. Excluídos aqueles com menos de seis meses de experiência em UTI, substituto, afastado por licença e/ou férias,
coordenador (que não promova assistência direta ao paciente). Foi calculado média e desvio padrão ou frequência absoluta e relativa das
variáveis.
Resultados: Os enfermeiros foram predominantemente do sexo feminino com idade média de 39 anos, 50% com pós-graduação e 6 a 8
anos de experiência em UTI. Do total dos enfermeiros, 50% alegaram não ter recebido treinamento específico sobre ventilação mecânica
após admissão no setor e apenas 37,5% fizeram curso específico na área, por isso afirmaram não possuir segurança para programar
parâmetros ventilatórios. 25% dos enfermeiros informaram que o profissional responsável pela aspiração do paciente sob ventilação
mecânica (VM) é o enfermeiro e o fisioterapeuta, respectivamente. A maior parte (37,5%) dos enfermeiros alegou que as suas atribuições
frente ao paciente sob VM são aspiração de secreções, observação dos alarmes, manutenção e troca da fixação e observação do circuito.
Conclusão: Verificou-se carência de conhecimento sobre ventilação mecânica pelos enfermeiros, incidindo em insegurança e possibilidade
de prejuízo à assistência e à segurança ao paciente.
Palavras-Chave:
Colaboradores: Não se aplica.
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Movimento negro brasiliense e a implementação de políticas de saúde
Fernanda Lopes Bento Xavier
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade da Ceilândia
Instituição: UnB
Orientador (a): ROSAMARIA GIATTI CARNEIRO
Introdução: Introdução: Desde suas primeiras atuações no Brasil, o movimento negro tem dialogado, por meio de diversas estratégias com
o Estado brasileiro e, principalmente, com a população negra, com a finalidade da quebra do estigma de inferioridade e também na busca
do fim do racismo e das injustiças sociais. A reivindicação de uma abordagem voltada às questões de saúde da população negra busca um
novo olhar dentro da saúde e deixa evidente a desvalorização e injustiças que essa população sofre dentro do sistema único de saúde
brasileiro (SUS).
Metodologia: Objetivo: A problematização e reflexão do entendimento, do movimento negro local com relação à saúde na atualidade, com
objetivo de entender como esses movimentos pensam a saúde e quais suas praticas na área. Metodologia: resulta de uma pesquisa de
iniciação cientifica- CNPq, PIBIC 2014-2015, UnB/FCE - “E a cor do corpo importa para cuidar? Políticas e praticas de saúde no DF”,
realizada por meio de entrevistas com mulheres negras e militantes do movimento negro que se dispuseram a discorrer sobre suas visões
de saúde, percepção da saúde oficial e demandas do movimento negro nessa área. Tem duração de 8 meses, não tendo sido realizada em
uma instituição pública e as entrevistas feitas por meio de um questionário semiestruturado.
Resultados: Conclusão: Existem enormes limites e desafios, principalmente em relação ao movimento negro do Distrito Federal, na
atuação dentro da saúde, porem é evidente que sua atuação é de enorme importância na mudança e construção de condições de saúde de
negros, assim como no enfrentamento do racismo e produção de qualidade de vida.
Conclusão: Conclusão: Existem enormes limites e desafios, principalmente em relação ao movimento negro do Distrito Federal, na atuação
dentro da saúde, porem é evidente que sua atuação é de enorme importância na mudança e construção de condições de saúde de negros,
assim como no enfrentamento do racismo e produção de qualidade de vida.
Palavras-Chave: Movimento Negro, Saúde, Equidade no acesso, Racismo Institucional.
Colaboradores: Rosamria Carneiro e Raquel Alves
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Habitus Familiar e TICs no Sucesso Escolar: Retratos Sociológicos de Estudantes da UnB
Fernanda Miquelotti Pereira Serrador
Unidade Acadêmica: Departamento de Teoria e Fundamentos
Instituição: UnB
Orientador (a): CARLOS ALBERTO LOPES DE SOUSA
Introdução: A pesquisa foi desenvolvida com o intuito de analisar os retratos sociológicos de estudantes da UnB, oriundos da escola
pública, considerando as dissonâncias e consonâncias, em relação ao habitus familiar, o uso das TICs e como encaram o sucesso escolar.
São objetivos específicos deste trabalho: traçar o retrato sociológico dos estudantes oriundos de escolas públicas que obtiveram sucesso
no ingresso na UnB, identificar se o uso das TICs por parte dos estudantes foi uma das estratégias de estudo utilizadas, identificar o habitus
familiar dos estudantes que obtiveram sucesso no ingresso na UnB, identificar, segundo os entrevistados, a quê atribuem o sucesso de
ingresso na UnB e qual peso dos fatores econômicos e culturais nesse acesso, analisar, criticamente, os retratos sociológicos dos
estudantes considerando os aspectos consonantes e dissonantes. Como aporte teórico para as análises desenvolvidas, utilizamos as
contribuições de Bourdieu e Lahire.
Metodologia: Trata-se de uma pesquisa qualitativa e exploratória. São sujeitos da pesquisa cinco estudantes da UnB advindos da escola
pública, identificados como participantes no espaço da disciplina de Sociologia da Educação pelo critério de disponibilidade. Os sujeitos
responderam a entrevista semiestruturada que foi gravada e posteriormente transcrita. Os retratos sociológicos foram construídos a partir
de cinco eixos: autopercepção de classe, trajetória escolar e familiar, estratégias de investimento familiar na escolarização, uso da internet,
visão de mundo e sociedade. O método comparativo foi utilizado como procedimento de pesquisa.
Resultados: A análise dos dados evidenciou como aspecto consonante entre os retratos dos sujeitos, o malthusianismo, as condições
objetivas para dedicação aos estudos, a predominância do discurso de que a aptidão individual é determinante para o sucesso escolar e a
baixa participação social e política dos estudantes. Como aspecto dissonante, identificamos as práticas de acompanhamento escolar
adotadas pelas famílias dos estudantes de uma mesma classe social – conforme autodeclaração. Sobre o uso das TICs, dos cinco sujeitos,
três disseram que não utilizaram a internet como estratégia de estudo para o ingresso na UnB, um afirmou que utilizou de forma
complementar e um relatou que a realização de um curso online, não foi determinante, mas contribuiu significativamente para o seu
ingresso na universidade.
Conclusão: A partir da análise dos dados que se referem ao habitus familiar, identificamos o malthusianismo como aspecto consonante e
as práticas de acompanhamento escolar como aspecto dissonante. Entre as consonâncias observadas no discurso dos sujeitos, destaca-se a
crença da aptidão individual como determinante para o sucesso escolar. A utilização das TICs apresenta-se como estratégia de estudo
complementar para o ingresso na universidade.
Palavras-Chave: Habitus familiar. TICs. Sucesso escolar. Estudantes UnB.
Colaboradores: Não houve equipe técnica de colaboradores.
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Caracterização de nutrientes no escoamento superficial em uma zona rural do Cerrado
Fernanda Regina Moreira Rocha
Unidade Acadêmica: Ciências Biológicas/Ecologia
Instituição: UniCEUB
Orientador (a): Eduardo Cyrino de Oliveira Filho
Introdução: O escoamento superficial, definido pelo ciclo hidrológico que a água da chuva realiza ao cair no solo, é de grande importância
na vida vegetal, pois é por meio dele que são transportados muitos nutrientes essenciais para sua existência. As atividades agronegócio
tem se intensificado, e com isso uma das áreas afetadas é a mata ripária, pela implementação da agricultura e da pecuária. Esse trabalho
tem como objetivo comparar a qualidade da água do escoamento superficial em dois diferentes ambientes do Cerrado, por meio do
monitoramento dessa água.
Metodologia: Para isso, seis calhas foram construídas em uma área da Embrapa Cerrados, o CTZL, situado no Gama, DF, sendo que três
foram instaladas em uma área de mata preservada e outras três em uma área de pasto. Esse projeto faz parte de um projeto maior já
realizado na Embrapa Cerrados. As coletas foram realizadas desde janeiro de 2013. Desse modo os dados apresentados nesse trabalho
foram separados em períodos, sendo estes de janeiro de 2013 à abril de 2013 correspondendo ao 1º período, o 2º período entre outubro
de 2013 à maio de 2014 e o 3º período de outubro/2014 à março/2015, sendo o 3º período diretamente relacionado a esse projeto. Os
parâmetros analisados nessa pesquisa foram condutividade, pH, dureza, e íons como nitrato, fosfato, amônio, potássio.
Resultados: Quase todos os parâmetros obtiveram resultados maiores no pasto em todos os períodos, exceto o nitrato (1º e 3º períodos),
condutividade e fosfato (2º período) onde foram observados maiores valores no escoamento da mata, além dos parâmetros dureza e
fósforo total, que sempre foram maiores na mata, mas pouco diferente dos valores do escoamento na de pasto.
Conclusão: Diante do exposto, foi possível observar que existem diferenças entre o escoamento das duas áreas, mas essas diferenças
podem ser explicadas pelas condições antrópicas e biológicas existentes em cada local.
Palavras-Chave: Nutrientes, Recursos Hídricos, Erosão do Solo
Colaboradores: Daphne Heloísa de Freitas Muniz, Zélia Malena Barreira Dias, Bruno Pereira da Costa Faria, Jorge Enoch Furquim Wwerneck
Lima. Embrapa Cerrados.
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O rígido enlace da urdidura: a multidisciplinaridade em Nove, novena de Osman Lins.
Fernanda Silva Leite
Unidade Acadêmica: Departamento de Teoria Literária e Literatura
Instituição: UnB
Orientador (a): ELIZABETH DE ANDRADE LIMA HAZIN
Introdução: Retábulo de Santa Joana Carolina é uma das narrativas de Nove, novena, livro escrito pelo pernambucano Osman Lins e
publicado em 1966. Percebem-se nesse texto não apenas o engajamento poético do autor ao desenvolver um universo literário permeado
por discurso alegórico, sobre a vida e morte de sua avó, Joana Carolina, imortalizada através da escrita, mas também o entrelace de áreas
do saber, que juntas se harmonizam no conjunto da obra, fazendo da multidisciplinaridade a convergência para a totalidade e o
enriquecimento desse universo tão singular. A escrita osmaniana atinge elevados níveis na escala do literário, em se tratando da
abrangência dos saberes, dos assuntos, de dados biográficos e também de sua inovação estética. Este trabalho analisa precisamente de
que forma se dá aqui a articulação de saberes: além da astrologia – que dispõe nos doze seguimentos da narrativa os signos do zodíaco – e
do conceito filosófico pré-socrático sobre a constituição da matéria, - correlacionando o
Metodologia: A metodologia de pesquisa baseou-se no diálogo entre os textos teóricos, os textos analíticos sobre a obra do autor e a
leitura quinzenal do livro Nove, Novena, o que representou o momento de essencialidade da orientação. O embasamento teórico foi dado
pelos livros que trazem noções sobre multidisciplinaridade: A Religação dos Saberes, de Edgar Morin, as noções iniciais sobre as
concepções aristotélicas de harmonia e beleza e o diálogo filosófico entre a realidade e o mundo literário interligados pelas representações
das figuras e dos assuntos tratados no texto, motivados pela leitura de A Filosofia e o espelho da natureza, de Richard Rorty.
Resultados: A pesquisa resultou na criação do artigo O rígido enlace da urdidura: a multidisciplinaridade em Nove, novena de Osman Lins a
ser publicado no periódico do Programa de Iniciação Científica e no pôster que será apresentado no seminário de Iniciação Científica na
UnB.
Conclusão: A reflexão aprofundada em torno da narrativa de Nove, Novena tornou claro o modo como Osman Lins lança mão de várias
áreas do saber, entrelaçando-as ao longo do texto, o que permite ao leitor observar a lenta criação de um cosmos, pelas mãos de Joana
Carolina, a um tempo gérmen e ordenadora desse mundo. Assim, da observação da riqueza de detalhes contidos na narrativa, o leitor
chega à constatação de que a invenção do universo literário baseia-se em contexto realista e à de que tal criação atinge o nível de
representação máxima no mundo.
Palavras-Chave: Osman Lins, Retábulo de Santa Joana Carolina, Multidisciplinaridade
Colaboradores: Grupo de Pesquisa Estudos Osmanianos: arquivo, obra, campo literário

538

Vol. 1

Um olhar sobre os espaços de formação e o mercado de trabalho para arquista
Fernanda Souza Oliveira
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ciência da Informação
Instituição: UnB
Orientador (a): KATIA ISABELLI DE BETHANIA MELO DE SOUZA
Introdução: No Brasil, o exercício da profissão de arquivista é mais antigo que sua regulamentação. A ausência de uma formação formal e
da regulamentação do profissional permitiu de forma involuntária a inserção de profissionais como historiadores, bibliotecários e
museólogos na realização de atividades arquivísticas. Ocorre que a inclusão de outras áreas não substitui o Arquivista em suas atividades
laborais e/ou conhecimentos teóricos. Desta forma busco identificar novas ferramentas de trabalho e mapear as contribuições para o
arquivista que, em sua atuação profissional, se torna quase desconhecido no imaginário popular por acreditarem que sua atividade é
guardar papéis camuflando, assim, o universo arquivístico e suas contribuições para o acesso à informação.Por meio da pesquisa realizo
um mapeamento do perfil dos cursos de Arquivologia existente no Brasil, apresentando os perfis profissionais e identificando a atual
situação do mercado de trabalho.
Metodologia: Sob arcabouço bibliográfico das metodologias de análises e pesquisa, escrutínio de textos, documentos, observações em
instituições e espaços de interesse, pesquisa na internet em sítios relacionados, pretende-se efetuar um estudo sobre o perfil profissional
analisando as páginas Web dos cursos de graduação em Arquivologia, onde se inserem informações acerca da profissão, da estrutura
acadêmica do curso (incluindo os programas das disciplinas), do corpo docente, dos eventos realizados e da relação com as associações
profissionais, dentre outros.
Resultados: Verificou-se a construção do perfil profissional em cada instituição acadêmica, pontuando as competências arquivísticas. Dessa
forma, utilizo como principal ferramenta os sites das universidades, com o objetivo de elaborar um quadro comparativo para, com a
reunião e análise dessas informações, poder sistematizar e analisar os dados levantados. Almeja-se desenvolver uma exposição crítica a
respeito do perfil profissional do arquivista que, atualmente conta com novas ferramentas de trabalho no gerenciamento dos acervos e na
forma de preservar o documento e disseminar o acesso à informação. Além disso, trazer uma visão esclarecedora da atuação do Arquivista
no mercado de trabalho e sua versatilidade nas atividades laborais. Pretende-se que os resultados apresentados sirvam de indicativos para
que se construam recomendações para a construção e atualização de páginas Web para os cursos de Arquivologia e, dessa maneira,
contribuir para a produção acadêmica de forma inovadora e construtiva.
Conclusão: Os resultados nos permitiram desenvolver uma exposição crítica sobre o perfil profissional trazendo uma visão esclarecedora
da atuação do Arquivista no mercado de trabalho e sua versatilidade nas atividades laborais que, por meio das configurações
mercadológicas, tem buscado um profissional versátil com uma formação científica humana compatível com as transformações
socioeconômicas dessas últimas décadas. Desenha-se um arquivista que esteja apto a atender a multissistemas operacionais e acompanhe
o ritmo das inovações tecnológicas que envolvam e/ou contribua com o desenvolvimento das informações de interesse.
Palavras-Chave: Arquivista, Atividade Laboral, Perfil Profissional, Formação, Visibilidade.
Colaboradores: A pesquisa contou com a colaboração de Helize Soares Curcino e Natasha Taianne Bueno Tolêdo alunas do curso de
Arquivologia da Universidade de Brasília.
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Estudo sobre a massa documental sobre relações raciais no Brasil: O caso NEAB/CEAM/UnB
Fernanda Souza Oliveira
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ciência da Informação
Instituição: UnB
Orientador (a): DEBORAH SILVA SANTOS
Introdução: O Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro - NEAB criado em 1986, é um núcleo temático do Centro de Estudos Avançados e
Multidisciplinares - CEAM da Universidade de Brasília – UnB. Um dos primeiros núcleos temáticos do CEAM, o NEAB/UnB desenvolve
atividades de ensino, pesquisa e extensão na área das relações raciais brasileiras bem como sobre a História e Cultura Africana e Afrobrasileira.Nos seus 30 anos de existência o NEAB veio acumulando um acervo documental, composto de cartas, convites, cartazes,
panfletos, revistas, livros sem uma política de organização, o que tem impossibilitado que o mesmo seja utilizado como fonte de pesquisa.
Neste sentido a presente pesquisa teve o objetivo de analisar o acervo documental e contribuir para a sua organização tornando o
acesso a comunidade e aos demais interessados na temática
Metodologia: A pesquisa foi desenvolvida sob o arcabouço de análise da Arquivologia e das Ciências Humanas analisando a documentação
acumulada nos últimos 29 anos, composta de cartas, convites, cartazes, panfletos, revistas, livros, projetos de cursos e pesquisas, relatórios
e planos de aulas. Assim, as analises seguiram os conceitos de JARDIM (1987) sob o controle do fluxo documental, a partir de seus
questionamentos sob os principais problemas enfrentados pelas organizações modernas e também sobre BELLOTTO (2006) baseado na
teoria das três idades.E as análises também se debruçaram na temática das relações raciais a partir de conceitos de GOMES (2005) e
MUNANGA(2006). Em relação às entrevistas orais, utilizamos conceitos da história oral como SEIBI (2004) e PORTELLI (2001).
Resultados: A partir das entrevistas, obtivemos um conhecimento mais aprofundado do contexto de formação da documentação que foi
armazenada no decorrer desses 29 anos do Núcleo.. Quanto à análise dos documentos efetuamos um mapeamento, identificando-os e
organizando-os, com uma percepção direcionada a história do Nucleo, bem como foi realizada uma análise do estado de conservação dos
documentos. A documentação está desorganizada e armazenada de várias formas, em gavetas nos armários de aço, caixas arquivos e
envelopes. Notamos que até o momento não houve pelos coordenadores do Núcleo uma preocupação em ter uma política dpara o acervo
documental seja o corrente ou mesmo a histórica.
Conclusão: A organização da massa documental em relações raciais possibilitará uma maior visibilidade cultural e social ao Núcleo com a
possibilidade de abertura do acervo aos estudantes, pesquisadores e o público em geral. Com uma logística devidamente elaborada
utilizando recursos arquivísticos, podendo assim orientar a melhor forma de guardar essa documentação para mantê-la preservada, não
apenas ao que se refer ao físico (papel), mas tsmbém na preservação de suas informações, mantendo assim a memória do NEAB viva e
acessível bem como sobre a história e cultura africana e afro-brasileira.
Palavras-Chave:
Colaboradores: Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros - NEAB/CEAM/UnB
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Inquietações da arte contemporânea: as instalações do acervo do Museu de Arte de Brasília - MAB
Fernanda Werneck Côrtes
Unidade Acadêmica: Departamento de Artes Visuais
Instituição: UnB
Orientador (a): EMERSON DIONISIO GOMES DE OLIVEIRA
Introdução: A presente pesquisa buscou observar a documentação das obras classificadas como instalações no acervo do Museu de Arte
de Brasília (MAB).
Metodologia: A partir de referenciais teóricos da história da arte e da museologia, o intuito é apresentar aspectos relevantes para a
construção crítica da prática museológica voltada às artes visuais contemporâneas. Para tanto, o artigo expõe brevemente um conceito
possível de instalação, ao mesmo tempo em que trata da problemática que envolve a sua preservação e reapresentação, por meio de um
estudo particular do MAB.
Resultados: A análise da documentação das instalações artísticas pertencentes ao Museu de Arte de Brasília demonstrou a importância do
desenvolvimento e aplicação de um sistema de documentação específico para as instituições que possuem obras de arte contemporâneas
em seu acervo. Por meio da apresentação das obras consideradas como instalação pelo MAB, esse trabalho buscou elucidar aspectos
abordados por referenciais teóricos da área, que se caracteriza por sua interdisciplinaridade. Nesse sentido, pôde-se observar que, para
que seja possível preservar as obras contemporâneas, permitindo a sua reapresentação para as futuras gerações com o mínimo de prejuízo
semântico possível, devem ser realizados esforços que unam as áreas de história da arte e museologia aos artistas. Somente essa atuação
conjunta resultará em uma documentação viável e eficaz no que tange à reinstalação dessas obras.
Conclusão: A análise desses de casos particulares e a situação da documentação das demais instalações artísticas pertencentes à
instituição indicam a necessidade de utilização pelo Museu de um sistema de documentação que atenda as especificidades de seu acervo.
Para tanto, é importante que o MAB mantenha contato com instituições que possuam obras semelhantes em seu acervo, podendo assim
obter valiosas informações a partir da troca de experiências. Buscou-se expor nesse trabalho, portanto, que pensar a preservação das
instalações artísticas tendo em vista a sua reapresentação implica não apenas em questões de documentação museológica, mas também
de conservação, restauração, pesquisa e gestão. O MAB apresenta, atualmente, problemas em diversos âmbitos da prática museal e,
pensar uma melhor preservação das instalações pertencentes a seu acervo, implica também em rever a forma como a instituição lida com
o seu acervo, tendo em vista sempre a sua missão.
Palavras-Chave: Documentação Museológica. Preservação. Arte Contemporânea. Instalações Artísticas.
Colaboradores: Sem pareceiros diretos.
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Caracterização de Organossolo, Neossolo e Gleissolo para calibração e validação do método do TDR para
estimativa da umidade do solo
Fernando Alberto Sousa Calisto
Unidade Acadêmica: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária
Instituição: UnB
Orientador (a): TAIRONE PAIVA LEAO
Introdução: O aumento estimado da população mundial em 2,3 bilhões de habitantes entre 2009 e 2050 é necessário um aumento da
produtividade de áreas agrícolas para manter o suprimento de alimentos. Um dos fatores que contribui diretamente para o aumento da
produtividade e intensidade dos cultivos é a eficiência do uso da água. Um uso eficiente da água depende não só da redução das perdas
em sistemas de armazenamento, condução, e do sistema de irrigação utilizado, mas também de uma estimativa precisa do conteúdo de
água no solo. O TDR é um método indireto, o qual permite medidas em tempo real do conteúdo de água no solo uma vez que tenha sido
calibrado para o solo em questão. Entretanto há poucos estudos com esse método e ainda é pouco utilizado em solos tropicais. Assim, o
objetivo deste trabalho é testar o desempenho de um sistema TDR para estimar o conteúdo de água em três classes de solos
representativas de regiões tropicais e calibrar o TDR para um Gleissolo, Organossolo e um Neossolo.
Metodologia: As amostras foram coletados na Fazenda Água Limpa, unidade da Universidade de Brasília. Para o Gleissolo, a amostra
deformada foi retirada no horizonte diagnóstico Cg enquanto para o Organossolo e Neossolo as amostras deformadas foram retiradas
horizontes superficiais O e A, respectivamente. 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). As determinações foram realizadas com o solo seco e crescentes conteúdos de água até a
medida de saturação. Foram analisados 10 tubos de cada solo, e feitas cinco leituras da permissividade dielétrica com o TDR, por tubo.
Foram ainda retiradas três amostras de cada tubo para medida da umidade gravimétrica. A umidade volumétrica foi obtida multiplicandose 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 estudados.
Resultados: Para os solos avaliados, dos três modelos encontrados na literatura as melhores predições foram obtidas pelos modelos de
Topp e Ledieu, sendo que a equação de Malicki foi a que apresentpu as piores estimativas, superestimando a umidade volumétrica do solo.
Esta diferença pode estar relacionada com a densidade do solo, que é requerida na equação. Em geral, os dados apresentaram um
comportamento esperado em que houve um aumento da permissividade dielétrica de acordo com os crescentes valores de umidade do
solo. A umidade do Neossolo foi superestimada pelas três equações, fato que pode ser relacionado ao TDR ser calibrado para solos
argilosos, sendo que este apresenta um baixo teor de argila. Para o Gleissolo os modelos de Topp e Ledieu apresentaram estimativas
semelhantes.
Conclusão: Apesar da proximidade dos modelos de Topp e Ledieu com os dados do Gleissolo, foi necessário o desenvolvimento de
equações de calibração específicas para cada um dos solos avaliados uma vez que os modelos encontrados na literatura não descrevem de
forma adequada os três solos tropicais avaliados.
Palavras-Chave: Reflectometria no Domínio do Tempo, TDR, Solos Tropicais, Organossolo, Gleissolo, Neossolo, Permissividade Dielétrica.
Colaboradores: Lara Guedes Aquino (UnB/FAV) Bruna Freire Domingues da Costa (UnB/FAV) Tairone Paiva Leão (UnB/FAV) Marcio Antônio
Mendonça (UnB/FAV) Carlos Alberto (UnB/FAV)
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A inserção profissional na visão dos egressos dos cursos de licenciatura do Departamento de Música da
UnB: saberes e prática
Fernando Henrique Meira Fernandes
Unidade Acadêmica: Departamento de Música
Instituição: UnB
Orientador (a): MARIA CRISTINA DE CARVALHO CASCELLI DE AZEVEDO
Introdução: Nos últimos anos, a reflexão sobre a formação e atuação de professores da educação é uma preocupação da avaliação interna
e externa nos cursos de licenciatura da Universidade de Brasília. Um dos elementos relevantes para a avaliação é conhecer a atuação
profissional dos egressos para qualificar a formação inicial de professores. Nessa perspectiva, esta pesquisa tem como foco os egressos dos
cursos de licenciatura do departamento de música e visa investigar e descrever suas práticas pedagógico-musicais. Especificamente, ela
objetiva identificar a percepção dos egressos sobre o curso de licenciatura, conhecer as dificuldades e os desafios encontrados na
profissão, investigar os saberes que eles mobilizam em sua atuação docente e conhecer quais saberes eles consideram relevantes para a
formação de professores. A pesquisa se fundamenta no conceito de saberes profissionais e epistemologia da prática de Tardif(2000) e
discutidos por Azevedo(2007).
Metodologia: A pesquisa adota uma abordagem qualitativa em que os dados foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas.
Foram entrevistados cinco professores egressos, graduados nos últimos dez anos, professores de música atuantes na educação básica
(escolas públicas e particulares) que concordaram em participar da pesquisa. As entrevistas foram registradas em áudio no formato MP3 e
transcritas literalmente. A entrevista foi baseada em roteiro semiestruturado utilizando temas específicos: formação inicial, atuação
profissional, saberes profissionais e socialização profissional. A analise das entrevistas apontam categorias relacionadas com: reflexão
crítica sobre curso, saberes da prática docente, aprendizagem no trabalho docente e expectativas sobre a prática docente.
Resultados: A pesquisa revela a partir da percepção dos entrevistados a importância do desenvolvimento de conhecimentos pedagógicos
específicos como planejamento didático, metodologias de musicalização, desenvolvimento infantil-juvenil, para que além do conhecimento
musical básico o licenciando também obtenha suporte pedagógico dentro da licenciatura. Porém a valorização da parte teórica da
pedagogia musical em detrimento da prática docente durante a licenciatura foi severamente enfatizada pelos entrevistados. O acesso as
atividades docentes dentro dos cursos foi qualificado como insuficiente no ponto de vista dos entrevistados, questão essa geradora de
dificuldades e desafios no dia a dia desses professores. O surgimento das dificuldades levou nossos entrevistados a pesquisar, desenvolver
e assimilar novos conhecimentos e habilidades para um melhor desenvolvimento de suas atuações profissionais, o que nos levou a
designar uma categoria específica para o assunto, a de saberes do professor, desenvo
Conclusão: A pesquisa aponta a importância de uma aproximação entre os cursos de Licenciatura em Música da Universidade de Brasília
com a realidade de ensino e aprendizagem musical da cidade, tanto em instituições públicas como particulares. Observa-se que essa
aproximação deve promover: a vivência da atmosfera da escola e do trabalho docente desde o começo do curso, a reflexão e valorização
sobre e dos conhecimentos advindos da prática docente e gerados fora do meio acadêmico e a adequação das metodologias trabalhadas
nos cursos a real situação da educação musical desenvolvida na comunidade. Nesse sentido, é fundamental o contato e o estudo sobre o
funcionamento das instituições de educação básica, públicas e privadas, e dos espaços de educação não formal que possibilitem a reflexão
sobre o mercado de trabalho e a experiência docente.
Palavras-Chave: Professores de música, licenciatura em música, egressos, saberes profissionais, prática docente.
Colaboradores: Lisette Jung Loiola
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Efeito da administração aguda de escopolamina na memória espacial de micos-estrela adultos.
Fernando Magela de Jesus
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ciências da Saúde
Instituição: UnB
Orientador (a): MARILIA BARROS
Introdução: A memória episódica é a habilidade do indivíduo adquirir, reter e usar conscientemente informações sobre eventos vividos por
ele no passado e as relações temporais e espaciais entre tais acontecimentos. A codificação do componente espacial é portanto um fator
chave, podendo ser influenciado pelas emoções. Para uma melhor compreensão dos mecanismos neurais que subsidiam esse tipo de
memória, em condições normais e patológicas, é freqüente o uso de primatas não-humanos. Nesse sentido, o presente estudo avaliou o
efeito da administração aguda do antagonista de receptores muscarínicos para acetilcolina, a escopolamina, na memória espacial de
micos-estrela adultos (Callithrix penicillata) para objetos com diferentes valências emocionais.
Metodologia: Todos os sujeitos foram inicialmente submetidos a uma sessão diária de 30-min de habituação a uma arena retangular (130 x
75 x 40 cm), durante três dias. Em seguida foram divididos em 2 grupos experimentais, salina (n=5) e escopolamina 0,5 mg/kg (n=5), e
avaliados em três testes de memória espacial, realizados em intervalos de 1 semana. No teste com objeto neutro (xícara de porcelana), os
micos receberam salina ou escopolamina ip e após 20-min foram submetidos a uma sessão treino com dois objetos e uma teste com um
dos objetos sendo deslocado. Cada sessão foi de 10-min, separadas por um intervalo de também 10-min. Nos testes com reforço apetitivo
(chocolate) e aversivo (modelo de serpente), os micos receberam o tratamento e em seguida foram submetidos a uma sessão base, uma
treino com o estímulo e uma teste na ausência do mesmo, de 10-min/cada, todas intercaladas por um período de 10-min.
Resultados: Na sessão teste do estímulo neutro, os micos que receberam salina exploraram o objeto deslocado significativamente mais
que o estacionário, o que não foi observado no grupo escopolamina que explorou os dois objetos equitativamente. Já na sessão teste do
estímulo apetitivo, houve um aumento não-significativo na exploração do prato que antes continha chocolate, mas o tempo de
permanência na zona desse prato permaneceu constante, comparando-se os níveis pré- e pós-teste do grupo salina. Porém, os que
receberam escopolamina exploraram ambos os pratos na sessão teste e não modificaram seu perfil de ocupação do aparato. No último
teste, com o estímulo aversivo, ambos os grupos exploraram os recipientes de forma semelhante, mas apenas os micos que receberam
salina diminuíram significativamente a permanência na zona da serpente após o teste.
Conclusão: A administração sistêmica de escopolamina, comparada ao controle salina, prejudicou significativamente o desempenho de
micos-estrela adultos em uma tarefa de memória espacial envolvendo um estímulo neutro e aversivo. De fato, esse composto é conhecido
por seu efeito amnésico, sendo empregado como controle positivo em testes de memória. O estímulo apetitivo (chocolate), por sua vez,
pode requerer mais sessões de treino para induzir um efeito na memória espacial dessa espécie. Portanto, micos-estrela parecem ser bons
modelos para o estudo da memória (espacial) e sua modulação por fatores emocionais.
Palavras-Chave: mico-estrela, memória espacial, emoções, escopolamina
Colaboradores: Jonathan Lobo Melamed, Lucas Félix
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Adequação do teste de Stroop Emocional
Filipe Almeida Carvalho Gonzaga
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade da Ceilândia
Instituição: UnB
Orientador (a): CORINA ELIZABETH SATLER
Introdução: Funções executivas são processos cognitivos especializados com uma série de habilidades cognitivas e princípios de
organização necessários para lidar com situações flutuantes e ambíguas do relacionamento social, isto é, a habilidade para seletivamente
focar nossa atenção em informações sensoriais relevantes e aos nossos objetivos principais, ignorando informações que não são
consideradas essenciais para um adequado desempenho. Diversos instrumentos têm sido desenvolvidos para avaliar tais processos
cognitivos, dentre eles o teste de Stroop. Várias versões do teste têm sido desenvolvidas, porém pouco ainda tem sido estudado sobre a
relação do fator atencional e componentes emocionais utilizando o paradigma. O presente trabalho teve como objetivo realizar uma
adequação do teste de Stroop emocional com a finalidade de investigar o padrão de desempenho no teste em uma amostra de jovens
universitários.
Metodologia: Este estudo avaliou 16 jovens universitários (11M, idade 23 ± 5,65). O componente atencional junto com o componente
emocional foi analisado mediante uma versão computadorizada do Teste do Stroop emocional. O teste foi dividido em três etapas. Após
uma Sessão de Treino, ocorreu a primeira etapa que apresentou uma sequência de 36 estímulos congruentes (palavras de cores pintadas
da mesma cor), dispostos em ordem pseudoaleatória. A segunda etapa apresentou igualmente 36 estímulos incongruentes (palavras de
cores pintadas de cores diferentes). A terceira etapa consistiu de 36 palavras emocionais (12 positivas, 12 negativas e 12 neutras), em
disposição pseudoaleatória. Tais palavras foram selecionadas do banco de palavras do Affective Norms for English Words (ANEW). Durante
o teste os participantes deviam falar o nome da cor em que a palavra estava escrita.
Resultados: Os resultados foram avaliados considerando o acerto e o tempo de resposta. Em relação aos acertos, houve um índice de
acerto foi de 100% nas etapas 1 e 3 (congruente e emocional). Já o índice de acertos da fase 2 (incongruente) foi de 94,10%. Referente ao
tempo de reação houve uma média geral na etapa 1 de 1399,66 ± 155,81 milissegundos, na etapa 2 de 1409,61 ± 156,01 milissegundos e
na etapa 3 de 1407,2363 ± 155,79 milissegundos. Uma análise da etapa três considerando a valência dos estímulos indicou para as palavras
negativas uma média de 1423,46 ± 143,93 milissegundos, para as palavras neutras de 1432,70 ± 145,71 milissegundos e para as palavras
positivas de 1365,53 ± 188,38 milissegundos.
Conclusão: O presente estudo analisou o desempenho geral de jovens universitários. Como esperado, os resultados indicaram um efeito
Stroop na fase incongruente, porém não foi observado tal efeito na etapa congruente e emocional. Tais achados sugerem que falar a cor
de palavras congruentes e palavras com conteúdo emocional não teria interferência no processo atencional dos jovens hígidos, embora
nomear as cores de palavras positivas foi mais fácil do que a nomeação de palavras neutras ou negativas. Nessa direção os resultados
preliminares são promissórios para a realização de novos estudos com amostras maiores e com amostras clínicas com a finalidade de
avaliar possíveis mudanças nos padrões atencionais, o que seria de grande auxilio na pratica clínica.
Palavras-Chave: Stroop, funções executivas, emoção, cognição
Colaboradores: Edward Leonel Prada Sarmiento
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Análise do polimorfismo da região promotora do gene do FAtor de Necrose Tumorial Alfa- TNFa(-238
A/G) em pacientes com acidente vascular Encefálico Hemorrágico e Aneurisma Intracerebral
Filipe Almeida Carvalho Gonzaga
Unidade Acadêmica: UnB - Faculdade da Ceilândia
Instituição: UnB
Orientador (a): RODRIGO HADDAD
Introdução: O Aneurisma Intracerebral é uma condição patológica dos vasos intracranianos que pode possuir uma fraqueza anormal da
parede, ficando estes propensos à ruptura. A ruptura desses aneurismas pode levar a uma condição conhecida como Acidente Vascular
Encefálico Hemorrágico (AVEH), um importante problema de saúde pública. O Fator de Necrose Tumoral do tipo Alfa (TNF-a) induz a
expressão de metaloproteinases de matriz, uma família de enzimas proteolíticas que degradam matriz extracelular em torno dos vasos
sanguíneos e danificam células do endotélio, o que resultaria em desestabilização e potencial enfraquecimento da parede do vaso,
dilatação passiva, e ruptura. Visto a relação do TNF-a com a manutenção da integridade dos vasos sanguíneos, este estudo visa avaliar a
relação entre o polimorfismo -238A/G da região promotora do gene do TNF-a em pacientes que apresentam Aneurisma intracerebral e
AVEH, atendidos no setor de Neurocirurgia do Hospital de Base de Brasília.
Metodologia: Foram avaliados 52 indivíduos saudáveis, e 72 pacientes (AVEH e aneurisma intracerebral) através de amostras sanguíneas,
utilizando ainda suas informações clínicas (idade, gênero, hipertensão, diabetes, tabagismo, etilismo, glicose, creatinina, e plaquetas), e
valores provenientes de instrumentos de avaliação funcional (escala de Glasgow, Rankin, NIHSS, e Bathel). O DNA foi extraído e o
polimorfismo -238 A/G da região promotora do gene do TNF-a foi avaliado. Para tal, foi utilizada a técnica da Reação em Cadeia da
Polimerase seguido de eletroforese em gel de poliacrilamida. Em seguida foram aplicados testes estatísticos apropriados para avaliar a
relação dos polimorfismos com as doenças supracitadas.
Resultados: Não foram encontradas diferenças alélicas e genotípicas estatisticamente significantes relacionadas ao polimorfismo TNF 238A/G entre os grupos de pacientes que apresentam Aneurisma intracerebral ou AVEH e o controle saudável. Foi observada apenas uma
tendência de maior frequência do genótipo TNF -238AG nos pacientes com AVEH em relação ao controle e aos piores graus de
acometimento nas escalas de Rankin e NIHSS.
Conclusão: Estudos indicam que a concentração de TNF-a plasmática está aumentada em pacientes com aneurisma, sugerindo um papel
crítico de TNF-a na formação e ruptura de aneurismas. Apesar de não encontrarmos nenhuma relação estatisticamente significante,
observamos maior frequência do genótipo TNF-a -238AG no grupo AVEH comparado ao grupo de indivíduos saudáveis e aos piores graus
de acometimento nas escalas. De acordo com a literatura, o genótipo TNF-a -238AG está possivelmente relacionado com maiores riscos de
danos vasculares. Quanto maior o dano, maior poderá ser o comprometimento. Talvez uma análise de um maior número de indivíduos de
todos os grupos pudesse comprovar alguma relação. Além disso, os polimorfismos de TNF-a são encontrados em uma região de grande
variação polimórfica, o que pode ter influenciado o fato de não termos identificado diferença estatisticamente significante na região
promotora estudada.
Palavras-Chave:
Colaboradores: Daiani Cristina Cilião Alves, Eduardo Antonio Donadi, Hélia Carla Souza, Lusitano Brandão Ferreira, Izabel Cristina
Rodrigues da Silva
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Variação aguda da glicemia em diabéticos participantes regulares de programa de exercícios físicos
supervisionados por 90 dias
Filipe Augusto de Oliveira Souza
Unidade Acadêmica: Faculdade de Educação Física
Instituição: UnB
Orientador (a): JANE DULLIUS
Introdução: Adequadamente tratar diabetes mellitus (DM) exige multidisciplinariedade, incluindo prática de exercício físico,
automonitoramento e educação em saúde, buscando bom controle das oscilações glicêmicas. Objetivo: Buscar evidências na melhora do
controle glicêmico em portadores de DM com a realização de práticas físicas supervisionadas (PFS).
Metodologia: Estudo longitudinal ex-post-facto em uma população de 786 portadores com dados válidos entre 2001 e 2012. Foram
coletadas medidas glicêmicas capilares (MGC), pré e pós cada aula em programa com PFS, 2-3x/sem, de participantes tipos 1 e 2 com >24
aulas contínuas em períodos de 120 dias consecutivos, sem intervalos superiores a 29 dias. Bem como dados sociodemográficos e clínicos.
Observação de efeitos agudos e longitudinais. Análise estatística. Desses, cada um foi considerado uma unidade da amostra (sujeito) a cada
semestre em que tenha completado pelo menos 24 presenças, ou seja, um mesmo indivíduo, compôs a amostra três vezes caso tivesse
participado em 24 ou mais aulas em cada de três semestres distintos.
Resultados: Amostra 105 sujeitos (idade 53 anos, 53,3% masculinos, 43,7% em insulinoterapia, tempo DM 9 anos). Em mg/dL, as MGC pré
e pós aulas foram, respectivamente, 176(+67) e 130(+57) nas primeiras aulas, e 166(+62) e 124(+46) nas últimas de 24 aulas. O Delta médio
de variação das MGC entre pré e pós aula foi -44,67(+27,39). Antes da aula, 57,14% do total dos sujeitos encontravam-se na faixa glicêmica
de >140-210 mg/dl. Após o exercício físico 78,10% terminaram na faixa de >70-140 mg/dl, ou seja, normoglicemia. Quanto ao efeito agudo,
observou-se que a maioria das MGC se aproximou à normoglicemia, 100% dos sujeitos que começaram 70-140mg/dl, terminaram na
mesma faixa glicêmica, 85% dos que em média estavam na faixa de >140-210mg/dl passaram à faixa 70-140mg/dl e 66,70% dos sujeitos
que iniciaram com MGC >210mg/dl terminaram em >140-210mg/dl. O teste T pareado unicaudal mostrou grande significância estatística
(p= 2,37-31). Podemos inferir através deste teste que a queda das glicemias finais
Conclusão: Benefícios da prática de atividade física na gestão de DM compreendem melhorias agudas e crônicas por melhorarem a
captação de glicose sanguínea pelos tecidos. A prática freqüente e supervisionada favoreceu a aproximação à normoglicemia e reduziu as
oscilações, conseguindo desta forma um melhor controle glicêmico.
Palavras-Chave: Diabetes, glicemia, atividade física
Colaboradores: Amanda Puccinelli, Tais Gollo
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Movimento de uma partícula sólida em suspensão gás-sólido com efeitos de inércia do fluido
Filipe Henrique de Sousa Evangelista
Unidade Acadêmica: Departamento de Engenharia Mecânica
Instituição: UnB
Orientador (a): FRANCISCO RICARDO DA CUNHA
Introdução: O movimento de partículas sólidas em meios fluidos é objeto de estudos no meio científico e na indústria em decorrência do
interesse fenomenológico que desperta e de suas múltiplas aplicações. Como exemplos pode-se citar o estudo da difusão de poluentes e
as pesquisas que visam à elevação da eficiência da recuperação de petróleo e reatores fluidizados. De fato, desde a solução de Stokes para
a velocidade terminal de sedimentação de uma esfera rígida transladando em baixos números de Reynolds (Re), tem-se feito um progresso
expressivo na compreensão dos escoamentos de sistemas particulados. Neste trabalho, pretende-se examinar o movimento de uma
partícula em suspensão para números de Reynolds arbitrários por meio de um termo de arrasto não linear inserido na equação de balanço
de forças da partícula de maneira fenomenológica (e.g. Clift et al. 1978).
Metodologia: A equação de balanço de forças sobre uma partícula esférica não-Browniana em sedimentação é resolvida com o termo de
arrasto hidrodinâmico considerando tanto a contribuição linear clássica de Stokes como também uma contribuição não-linear baseada em
um modelo fenomenológico. Identifica-se parâmetros relevantes do movimento da partícula como o número de Reynods, a razão de
densidade e o número de Froude. Resolve-se a equação governante por métodos exatos, assintóticos e numéricos, conforme o número de
Reynolds de partícula. Concebe-se uma bancada experimental para a qual são projetadas duas colunas de acrílico, dimensionadas de
maneira a garantir que os parâmetros adimensionais do experimento sejam consistentes com o modelo teórico. Os experimentos
consistiram da sedimentação de partículas de vidro em diferentes fluidos viscosos. As velocidades terminais das partículas são
determinadas a partir da visualização do movimento com câmera CCD e processamento das imagens capturadas.
Resultados: Uma comparação dos resultados da solução teórica do movimento da partícula sob ação da gravidade obtida numericamente
com as medidas experimentais de uma partícula sedimentando em uma coluna de fluido viscoso indicou boa concordância quantitativa
entre as velocidades terminais, para os diferentes números de Reynolds examinados. Resultado este que indicou uma validação do
modelo de arrasto inercial usado na presente pesquisa. Em adição, foi verificada também excelente concordância entre as predições
teóricas das velocidades terminais de partícula obtidas pelo método de expansões assintóticas e a solução por integração numérica. A
solução numérica foi baseada no método de Runge-Kutta, para números de Reynolds arbitrários em que o termo de arrasto
hidrodinâmico não linear apresentava uma dependência completamente diferente do padrão puramente viscoso 24/Re.
Conclusão: O presente projeto possibilitou a análise de efeitos inerciais não-lineares sobre o movimento de uma partícula isolada para
números de Reynolds arbitrários, conferindo credibilidade ao modelo proposto. Uma vez que os efeitos inerciais do fluido são parte
integrante da dinâmica de suspensões em escoamento, o estudo desenvolvido poderá ser extendido para proposição de modelos mais
robustos e uma melhor compreensão da natureza de suspensões caracterizadas por altos números de Reynolds de partícula.
Consequentemente, possibilitando o desenvolvimento de novas soluções tecnológicas para o estudo de escoamentos multifásicos
particulados.
Palavras-Chave: Sedimentação, efeitos inerciais, Método de Perturbação, integração numérica, suspensão
Colaboradores: Prof. Rafael Gabler Gontijo e Sara Malvar
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Construção, modelagem e identificação de um veículo aéreo não tripulado
Filipe Miguel Ribeiro
Unidade Acadêmica: Departamento de Engenharia Elétrica.
Instituição: UnB
Orientador (a): HENRIQUE CEZAR FERREIRA
Introdução: Projeto de Iniciação Científica a respeito do tema Estabilidade, estimação e controle de sistemas aeroespaciais, teve como
escopo principal o estudo teóricos dos sistemas dinâmicos do modelo básico de voo de uma aeronave remotamente pilotada e
aprendizado de sistema de controle. Sendo este último assunto objeto desse relatório. Vale considerar que apesar do título de trabalho,
preliminarmente, consistir na construção, modelagem e identificação de um veículo aéreo não tripulado, não fora feito nenhum estudo
com respeito a construção em si, posto que já existe um aeromodelo disponível no LARA (Laboratório de Robótica da UnB), bem como
haverá intenção de compra de um modelo totalmente novo para estudos futuros. Diante disso, o trabalho desse ano foi em elaborar um
controle de temperatura via software, a ser acoplado a Unidade Inercial de Comando (IMU) do mini-VANT.
Metodologia: O estudo foi dividido nas seguintes etapas: 1 - Estudo teórico do compensador Proporcional Integral Derivativo via Lugar
Geométrico das Raízes, eletrônica de microcontrolador AVR (Arduino), características de amplificação de fonte comum de um transistor
MOS. 2 - Modelagem matemática do compensador PID e análise dos resultados de simulação via software MATLAB para o circuito real.
3 - Montagem do circuito de teste (real) com resistores de potência e coleta dos resultados apresentados em software de visualização de
dados coletados através do microcontrolador. 4 - Demonstração dos resultados reais fazendo o comparativo com os dados simulados no
item 2.
Resultados: Até o momento foram testados os parâmetros estáticos do circuito como potência dissipada, temperatura medida através do
sensor de temperatura acoplado próximo aos resistores de potência. Os testes finais realizados indicaram uma boa precisão dos
parâmetros do projeto inicial (como sobresinal e tempo de assentamento), indicando satisfatório o modelo ao caso concreto.
Conclusão: Neste trabalho foi apresentado possui 01 microcontrolador Atmega328, comumente chamado de Arduino. Os gráficosa serem
apresentados no relatório é possível visualizar a possibilidade de projeto de um compensador PID para melhorar os parâmetros de tempo
de assentamento e sobressinal do projeto. Até o momento foram discutidos que os atuadores (resistores de potência) podem ser
substituídos por ventoinhas que possibilitasse não o aumento da temperatura mas a sua diminuição. A característica não linear do
transistor MOS ligado na porta PWM no microcontrolador também é algo que pode ser estudado futuramente avaliando a impedância de
saída de um circuito amplificador na topologia de fonte comum ou uma montagem de um amplificador diferencial.
Palavras-Chave: Veículos aéreos não tripulados, controle de temperatura, AVR arduino, aeromodelo, projeto via LGR
Colaboradores: Prof. João Yoshiyuki Ishihara
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DETERMINAÇÃO DAS PROPRIEDADES FÍSICAS DOS GRÃOS E CORRELAÇÃO COM OS PARÂMETROS
RELACIONADOS À DECOMPOSIÇÃO DO OZÔNIO
Filipe Rodrigues Marques
Unidade Acadêmica: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária
Instituição: UnB
Orientador (a): ERNANDES RODRIGUES DE ALENCAR
Introdução: Estudos relacionados às propriedades físicas dos produtos agrícolas não são importantes somente à engenharia, podendo as
informações ser de grande utilidade em outras áreas da ciência. Dentre as principais aplicações, pode-se citar a aplicação
dimensionamento de diferentes equipamentos utilizados no pré-processamento de grãos. São propriedades físicas dos grãos agrícolas:
massa específica aparente, porosidade, esfericidade e circularidade. Destaca-se que cada tipo de grão apresenta valores diferentes nos que
tange às propriedades físicas. Uma nova tecnologia que vem sendo estudada na pós-colheita de grãos agrícolas é o gás ozônio. Esse gás se
caracteriza por alta reatividade, que é atribuída à configuração eletrônica da molécula. Em alimentos, o ozônio reage rapidamente e se
decompõe em oxigênio. Então, objetivou-se com este trabalho determinar as propriedades físicas de diferentes grãos e estudar possível
correlação com os parâmetros relacionados com a cinética decomposição do ozônio.
Metodologia: Foram determinadas as propriedades físicas de grãos de arroz sem casca, arroz com casca, amendoim, feijão, girassol, milho,
milho pipoca, trigo, sorgo e soja. As seguintes propriedades físicas foram determinadas: massa específica aparente, porosidade,
circularidade e esfericidade. Conhecendo-se as propriedades físicas dos diferentes grãos, foi possível verificar se há correlação com os
parâmetros relacionados à cinética de reação e 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 as propriedades físicas dos
grãos foi avaliada pelo coeficiente de correlação, obtido utilizando-se o software SAEG 9.0. O delineamento utilizado foi o inteiramente
casualizado, com três repetições.
Resultados: Verificou-se que a concentração de saturação apresentou correlação positiva moderada com a massa específica aparente (r =
0,654) e correlação negativa moderada (r = -0,644). No que tange ao tempo de saturação, verificou-se correlação negativa moderada com
massa específica aparente (r = -0,346), esfericidade (r = - 0,333) e circularidade (r = - 0,539), e correlação positiva moderada com a variável
porosidade (r = 0,407). O tempo de meio vida correlaciona-se negativamente com a porosidade (r = -0,55) e positivamente com massa
específica aparente (r = 0,551).
Conclusão: Concluiu-se, a partir dos resultados obtidos, que as propriedades físicas dos grãos afetam o processo de saturação e de
decomposição do ozônio no meio poroso.
Palavras-Chave: Propriedades físicas, ozônio, decomposição, saturação.
Colaboradores: Wallas Felippe de Souza Ferreira.
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Perfil sociodemográfico dos atendimentos pré-hospitalares realizados pelo SAMU DF
Flavia Cristina Lacerda Ferreira
Unidade Acadêmica: Departamento de Enfermagem
Instituição: UnB
Orientador (a): LUCIANA NEVES DA SILVA BAMPI
Introdução:
Metodologia:
Resultados:
Conclusão:
Palavras-Chave:
Colaboradores:
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Resposta alelopática de diferentes linhagens transgênicas de Arabidopsis thaliana superexpressando os
genes GGPS.
Flaviani Gabriela Pierdona
Unidade Acadêmica: Departamento de Botânica
Instituição: UnB
Orientador (a): LUIZ ALFREDO RODRIGUES PEREIRA
Introdução: Alelopatia pode ser definida como sendo a influência de um organismo sobre o crescimento e desenvolvimento de outros
através da liberação de substâncias químicas no meio ambiente. Terpenos são metabolitos de interesse biológico, pois também estão
envolvidos em diversos sistema de defesas das plantas, como por exemplo em processos alelopáticos. Em A. thaliana existem diferentes
famílias de terpenos, entre as quais o GGPP (Geranil Geranil Difosfato). Os genes da família GGPS codificam para diversas isoformas da
enzima Geranil Geranil Pirofosfatase Sintase que está relacionada à síntese de terpenos. Terpenos são compostos importantes para o
crescimento e desenvolvimento das plantas, entre os quais se encontram as giberelinas (hormônio vegetal), assim como carotenóides e
clorofilas. Assim, o objetivo do presente trabalho é estudar o efeito alelopático de terpenos extraídos de folhas e raízes de A. thaliana
selvagem e transgênicas com solventes orgânicos. As linhagens transgênicas superexpr
Metodologia: Sementes de A. thaliana, selvagens e transformadas, foram cultivadas em substrato e as folhas coletadas aos 40 dias de
cultivo para a extração de terpenos. Os terpenos foram extraídos com dois solventes orgânicos de alta polaridade, a saber, hexano (70%) e
acetato de etila (30%). O bioensaio teve como planta alvo o gergelim e foi montado utilizando-se três tratamentos (concentrações 500
ppm, 1000 ppm e 2000 ppm) com três repetições, além de um controle negativo (sementes de gergelim cultivadas em herbicida comercial)
e um controle positivo (sementes de gergelim cultivadas em H2O). Todo o experimento foi feito em câmara de crescimento com
fotoperíodo de 16 h e temperatura de 20°C no Laboratório de Biologia Molecular de Plantas/Departamento de Botânica da UnB. Após sete
dias de cultivo, foram realizadas medições das partes aéreas e radiculares das plântulas de gergelim dos diversos tratamentos.
Resultados: Os extratos de folha de A. thaliana induziram respostas alelopáticas e efeito inibiram o crescimento e desenvolvimento das
plântulas de gergelim. O sistema radicular foi afetado de forma mais intensa. Os extratos das folhas de A. thaliana selvagem (2000 ppm)
resultaram em uma inibição média de 28% do crescimento do sistema radicular de gergelim quando comparadas com o controle positivo.
Extratos de Arabidopsis de plantas que superexpressam o GGR (2000 ppm) induziram uma inibição ainda maior que o extrato de plantas
selvagens. Nesse caso, a diminuição do crescimento radicular de gergelim foi de 48%. Quanto aos estudos de expressão, o gene GGR foi
amplificado por PCR em ambas linhagens das Arabidopsis. Com base nisso, experimentos de PCR em tempo real e Northern Blot estão em
andamento para quantificar a diferença de expressão desse gene nas duas linhagens de A. thaliana.
Conclusão: Está claro os extratos de folhas das plantas transgênicas que superexpressam o gene GGR induziram maior inibição que os
extratos de plantas selvagens. Portanto, os resultados indicam que o aumento da expressão de genes associados à síntese de terpenos
pode ampliar o efeito alelopático das plantas. Quanto aos níveis de expressão do GGR em plantas transgênicas ainda serão determinados
nos experimentos ainda por fazer.
Palavras-Chave: Terpenos, alelopatia, Arabidopsis thaliana, bioensaio, expressão gênica.
Colaboradores: Michelle de Souza Fayad André, Debora Alcantara, Luiz A R Pereira.
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Identidade, Território e Paisagem no Distrito Federal: elaboração de material didático
Flavio Ricardo Justino da Silva
Unidade Acadêmica: Departamento de Métodos e Técnicas
Instituição: UnB
Orientador (a): CRISTINA MARIA COSTA LEITE
Introdução: Este trabalho tem por objetivo aguçar a percepção geográfica sobre as Regiões Administrativas (RA’s) do Distrito Federal, em
particular a RA XVII – Riacho Fundo, com o objetivo de subsidiar as metodologias de ensino de geografia para o aluno da educação básica.
A necessidade desta análise, na perspectiva da cidade, expressão dos processos urbanos, são oriundos de uma invisibilidade sofrida pelas
cidades do DF, o que acarreta o ocultamento de sua história e de seu próprio processo de desenvolvimento. Nesse sentido, os livros e
materiais didáticos que tratam sobre a geografia do DF, estão perpassados pela hegemonia de Brasília em detrimento das demais cidades,
o que dificulta o complexo processo de identidade e pertencimento dos sujeitos diante do lugar em que residem, uma vez que nem mesmo
nos processos escolares atuais, envolvendo o ensino de geografia, há um aprendizado focado na realidade dos estudantes, em seus lugares
de vivência. Assim, no intuito de trazer a discussão sobre o Ria
Metodologia: Com o intuito de investigar a hipótese da falta de elementos próprios à educação em geografia, foi inicialmente dado aporte
teórico sobre a ciência geográfica e a geografia escolar. Em seguida, foram pesquisados materiais didáticos livres disponíveis aos
professores dos anos iniciais da educação básica do Riacho Fundo. Dentre os suportes investigados estão sites, jogos e livros, com objetivo
de que pudessem ser encontrados elementos que desenvolvessem o ensino de geografia da RA XVII, em contraposição ao que
hegemonicamente domina os materiais didáticos, que é a geografia de Brasília, enquanto representação única do DF. Após isso, foram
levantadas definições geográficas relevantes para o desenvolvimento do senso de pertencimento dos sujeitos da aprendizagem, de tal
forma que no currículo fosse contemplado a importância do espaço vivido e do conteúdo local, substituindo um global, que, muitas vezes,
não garante significação para o aluno. Como etapa final foi desenvolvido o projeto de el
Resultados: O resultado desde trabalho foi o projeto pedagógico do material didático denominado Cidade Móvel, que media o
aprendizado do aluno no que compete ao ensino de geografia, mas também subsidia as metodologias para o ensino baseada no uso do
material como núcleo didático. O material permite não só a observação sobre o desenvolvimento da cidade, enquanto concretude de
fenômenos urbanos, como dá a percepção sobre a participação ativa da constante transformação. Além disto, o material permite, por
parte do professor, a problematização de cada ponto que compõe a cidade e suas relações com o meio, de forma que o conhecimento em
sala de aula desenvolvido se torna fonte para ação e reflexão na construção da cidadania para o DF, em especial ao Riacho Fundo.
Conclusão: A partir desta pesquisa se enfatiza a necessidade de construir uma educação geográfica significativa, que tem por objetivo um
aprendizado real e autônomo, onde o aluno tenha condições não só de se apropriar de informações relevantes, mas também de construir
conhecimentos úteis no que tange a organização espacial na qual está inserido. Para isso a necessidade dos professores de utilizarem
materiais concretos, de aporte didático, se faz fundamental, principalmente tendo em vista os distanciamentos criados por um percurso
positivo e generalista do ensino da geografia no passar das décadas da história brasileira. Significar a geografia para o ensino nos anos
iniciais da educação básica do Riacho Fundo não é um compromisso deslocado da realidade das demais RAs, se não um chamado para um
compromisso coletivo que tem sua culminância no fortalecimento da identidade dos sujeitos e na construção qualitativa de sua cidadania
dentro do Distrito Federal.
Palavras-Chave: Ensino de Geografia - Material didático – Cidade - Riacho Fundo - Pertencimento
Colaboradores: Não há colaboradores
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Caracterização morfolõgica e estudo isotópico, pelos métodos U-Pb e Lu-Hf, dos zircões das enclaves
magmáticas do sienito de Uruana, Goias
Florença das Gracas Moura
Unidade Acadêmica: Instituto de Geociências
Instituição: UnB
Orientador (a): MASSIMO MATTEINI
Introdução: A Faixa Brasília encontra-se inserida na Província Tocantins, está que é uma mega-entidade litotectônica, de direção
aproximadamente N-S, erigida entre os Crátons Amazônico e São Francisco –Congo (Almeida et al., 1981). A intrusão de Uruana está
localizada entre dois grandes cinturões granulíticos, a norte representado pelos três complexos máficos-ultramáficos acamadados de
Canabrava, Niquelândia e Barro Alto. A sul as rochas granulíticas são as do Complexo Anapolis-Itauçu. O corpo Uruana está exposto apenas
a norte do Complexo Anápolis- Itauçu são ortognaisses intrudidos em rochas supracrustais do Paleoproterozóico.
Metodologia: Para a preparação foram feitos os seguintes processos: 1. Cominuição de amostra até a fração 30 Mesh, utilizando de
britagem e moagem da amostra. 2. Bateamento, usando o parâmetro de variação de densidade. 3. Separação magnética, utilizando o
separador magnético Frantz com uma amperagem variando de 1,0 A até 1,5 A. 4. Concentrado de material pesado não magnético é então
analisado em uma lupa de aumento, com o objetivo de separar uma população considerável de zircões e titanitas. 5. Preparação de uma
pastilha (mount) de zircão para analise no MEV (microscópio eletrônico de varredura) e LA-ICP-MS. 6. Análise em MEV (microscopia
eletrônica de varredura)
Resultados: Os zircões apresentaram sua morfologia típica, minerais prismáticos bem formados, os cristais em sua grande maioria se
encontram zonados, tal zoneamento formado durante seu crescimento. Os grãos de titanitas se encontraram de forma irregular sem
nenhum padrão de crescimento ordenado. As imagens geradas auxiliaram na datação por U-Pb LA-ICPMS dos cristais. Para concluir a
idade de cristalização das titanitas foi feito o Diagrama Tera-Wasserburg com idade de cristalização representada pela intercepta inferior
(Figura 5) que apontou uma idade de 561±31Ma. Os cristais de zircões tiveram sua idade calculada com o auxilio do diagrama Weighted
average 206Pb_ /238 U que conclui uma idade de 627±3.8 Ma para a cristalização dos zircões.
Conclusão: A idade de cristalização do sienito Uruana de 627 Ma obtida nesse trabalho é em acordo com a idade de 618 ± 4 Ma, obtida
pelo método U-Pb convencional (TIMS) e SHRIMP. Tal intrusão é contemporânea, ou talvez, um pouco mais jovem do que o pico do
desenvolvimento regional de metamorfismo do evento orogênico Brasiliano na porção sul da Faixa Brasília. As datações das titanitas
metamórficas dos enclaves da intrusão quartzo sienítica de Uruana, demonstra que entre 550 e 580 Ma ocorreu um evento metamórfico
que proporcionou a cristalização desses cristais.
Palavras-Chave: Faixa Brasilia, Sienito de Uruana, datacão U-Pb, zircão
Colaboradores: Prof. Marcio M. Pimentel, Prof. Elton L. Dantas
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Geocronologia de rutilo: técnicas analíticas e aplicação para o entendimento da evolução da Faixa
Brasília
Florença das Gracas Moura
Unidade Acadêmica: Instituto de Geociências
Instituição: UnB
Orientador (a): CLAUDINEI GOUVEIA DE OLIVEIRA
Introdução: O Depósito de Cu-Au Chapada é dominado pelas sequências metavulcano-sedimentar que fazem parte do Arco Magmático de
Mara Rosa, inserido no Arco Magmático de Goiás, localizado na porção central da Província Tocantins. O arcabouço do depósito é um
antiforme e o minério é constituído predominantemente pela associação calcopirita-pirita-magnetita, prevalecendo às associações
calcopirita-magnetita e calcopirita-pirita, com ocorrência subordinada de galena, bornita e esfarelita. Em relação à gênese do Depósito de
Cu-Au Chapada existem duas hipóteses, uma sugere que o depósito foi gerado por processos similares aos envolvidos na gênese de
depósitos de Cu-Au porfiríticos, em arcos de ilhas intra-oceânicos, enquanto a outra sugere a conjunção de processos envolvendo
atividades hidrotermais vulcano-exalativa e magmática epitermal. Visando um maior entendimento das etapas de alteração hidrotermal
observadas no depósito de Chapada, selecionaram-se amostras de cianita-xistos para posteriores d
Metodologia: As amostras coletadas em campo, dos cianita-xistos do Depósito de Au-Cu Chapada, foram preparadas seguindo o
fluxograma de trabalho do Laboratório de Geocronologia da Universidade de Brasília para a análise U-Pb de cristais de rutilo. Após
fragmentação da amostra e concentração dos grãos de interesse, foram confeccionados mounts em resina epóxi, os quais foram
investigados por microscopia eletrônica de varredura, para a identificação de eventuais texturas e inclusões minerais nos grãos de rutilo. As
análises U-Pb em zircão foram realizadas utilizando-se como padrão primário o zircão de referência Mud Tank e, como segundo padrão, o
zircão de referência 91500.
Resultados: Os cianitas-xistos mostram domínios granoblásticos ricos em quartzo envoltos por micas com texturas lepidoblástica, as
cianitas aparecem mais frequentemente como grãos alongados de granulação fina a média os minerais acessórios incluem microclinio,
plagioclásio, epidote, estaurolite, granada, rutilo, lazulite, anidrita, roscoelita, turmalina e corindo. Estas rochas são comumente ricas em
pirita, pobres em calcopirita e localmente ricos em ouro. A história deformacional do Deposito de Cu-Au Chapada compreende três fases
de deformação, Dn representada por dobras isoclinais recumbentes, resultante de esforços compressivos E-W a NW-SE, associado a
metamorfismo de fácies anfibolito, D(n+1) que esta relacionada à zona de cisalhamento Rio dos Bois, com dobras com vergência para SE e
esta associada com metamorfismo de fácies xisto verde e a fase D(n+2 ) relacionada a dobramento regional suave da foliação, orientada
aproximadamente E-W e N-S, resultando em um padrão de interferência do tipo
Conclusão: Com base nos aspectos petrográficos e geocrénológicos, sugere-se que os cianitas-xistos representariam o produto
metamórfico do halo de alteração argílico avançado, relacionado à etapa de Cu pórfiro e, assim, marcariam o pico do metamorfismo no
Arco Magmático de Goiás em torno de 750 Ma em condições de fácies anfibolito, durante o evento Dn.
Palavras-Chave: Depósito Cu-Au pórfiro, Arco Magmático de Goiás, depósito de Chapada, cianita-xisto, rutilo, U-Pb
Colaboradores: Prof. Maria Emilia Schutesky Della Giustina
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Variação longitudinal da glicemia em portadores de diabetes participantes de programa de educação
em saúde associado com atividades físicas
Francielly Martins Prado
Unidade Acadêmica: Faculdade de Educação Física
Instituição: UnB
Orientador (a): JANE DULLIUS
Introdução:
Metodologia:
Resultados:
Conclusão:
Palavras-Chave:
Colaboradores:
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Práticas pessoais e percepção dos alunos de Educação Física sobre Políticas e Programas de Promoção
da Saúde na UnB.
Francis Priscilla Vargas Hager
Unidade Acadêmica: Faculdade de Educação Física
Instituição: UnB
Orientador (a): JULIA APARECIDA DEVIDE NOGUEIRA
Introdução: Promover estilos de vida ativos é etapa importante da promoção de saúde. Reconhecer o ambiente universitário como lugar
oportuno para educar, desenvolver valores e construir hábitos saudáveis é um desafio a todos os envolvidos neste processo – alunos,
professores, gestores e comunidade. Estudos sobre a percepção de universitários do curso de Educação Física sobre aspectos que visam
promover a saúde e o estilo de vida ativo poderão auxiliar na definição de políticas, programas e ações com maior sustentabilidade. Um
primeiro passo pode ser dado ao conhecer as motivações para a escolha do curso, as expectativas com o curso, as disciplinas que mais
atraem os alunos, quais são suas referências de lazer, e as expectativas com o mercado de trabalho. Compreender esses aspectos a partir
do olhar dos ingressantes no curso de Educação Física ajudará a conceber como esses futuros profissionais percebem a promoção da saúde
através das práticas corporais bem como as práticas adotadas por eles.
Metodologia: O presente estudo tem abordagem qualitativa, o que permite o estudo das motivações, atitudes, valores, crenças,
tendências e significados, correspondendo a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser
reduzidos à operacionalização de variáveis. A pesquisa é exploratória e descritiva onde, por meio de um memorial descritivo, foi solicitado
que os alunos ingressantes no curso de Educação Física da Universidade de Brasília relatassem, por escrito, sua percepção sobre:
motivações para a escolha do curso, expectativas com o curso, disciplinas que mais lhe atraem, expectativas com o mercado de trabalho, e
suas referências de lazer. A participação foi voluntária, anônima e ocorreu mediante convite realizado em uma disciplina frequentada por
alunos do primeiro semestre em 2015. Os memoriais produzidos foram recolhidos e as informações foram categorizadas através da técnica
de análise de conteúdo, conforme metodologia proposta por Bardin (2009).
Resultados: Quarenta e dois alunos realizaram o memorial, a maioria sendo do sexo masculino (80%). Quanto às motivações para a escolha
do curso, as respostas foram bastante homogêneas: o interesse pelo esporte, e 62% dos respondentes relatou que já haviam sido atletas.
Entre as expectativas com o curso as informações foram mais variadas, podendo-se destacar: busca de conhecimento, interesse pela
pesquisa, altruísmo, crescimento pessoal e aproveitar oportunidades acadêmicas. Quanto às disciplinas que mais atraem os estudantes,
anatomia e fisiologia foram majoritariamente citadas. As expectativas com o mercado de trabalho foram bastante diversas mas grande
parte dos alunos, a despeito das inúmeras possibilidades de atuação profissional, pensam que sua prática pode ajudar aos outros. O lazer
ativo (esportivo ou práticas corporais) foi a categoria mais citada pelos os estudantes de Educação Física nas preferências de lazer. Outras
práticas citadas foram assistir TV, ler, jogar videogame, sair e nam
Conclusão: As percepções identificadas dos ingressantes no curso de Educação Física mostram que a maioria teve vivência corporal
esportiva nos tempos escolares e que ainda mantém hábitos de lazer ativo. A maioria dos alunos associam a Educação Física com os
esportes mas poucos reconhecem a conexão com a saúde e, quando o fazem, se atém à perspectiva preventivista ou curativa de cuidado
com o corpo, poucos fizeram menção ao ser numa concepção integral. A despeito do desejo de ajudar o próximo, não houve relatos do
potencial promotor de saúde das práticas corporais. Ao adotar um olhar ampliado sobre o tema observou-se ligações complexas de
motivações, percepções e significados, que se materializam em atitudes e ações, que indicam a manutenção da hegemonia do modelo
biológico no campo da educação física, atualmente um curso da grande área da saúde. Esses resultados podem fornecer elementos para a
discussão de ações de promoção de saúde na universidade, a começar pela formação desses profissionais
Palavras-Chave: promoção da saúde, saúde coletiva, formação universitária, estilo de vida, perfil de alunos, educação física
Colaboradores: Andrea Ferreira Leite Francilene Batista Madeira Hetty Lobo Iraneide Lopes Jorge André Sevillis Almeida
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Exportação de Democracia na Política Externa Americana no Pós-Guerra Fria: Idéias, Doutrinas e o Caso
das Invasões no Afeganistão e no Iraque
Francisco Aderbal de Almeida Júnior
Unidade Acadêmica: Instituto de Relações Internacionais
Instituição: UnB
Orientador (a): MARIA HELENA DE CASTRO SANTOS
Introdução: Inseridas no contexto da Guerra ao Terrorismo, léxico de autoria da administração Bush (2001-2009), tanto a intervenção do
Afeganistão quanto a do Iraque entraram para a história como duas das mais emblemáticas ingerências externas dos EUA no século XXI.
Após os atentados de 11 de setembro de 2011, a política externa estadunidense tomou rumos imprevistos. De fato, o foco na ascensão
chinesa e nos rumos da Rússia deu lugar à atenção ao terrorismo, ao islamismo radical e ao Oriente Médio como um todo. Características
como o contingente militar empregado, as expressivas investidas bélicas e a extensão das intervenções (especialmente no Afeganistão)
foram decisivas para despertar a atenção da sociedade internacional sobre as intenções dos EUA na região. Destarte, o presente trabalho
busca analisar a importância e o lugar em que que insere a exportação de democracia, variável principal da política de Bush, em ambas as
invasões.
Metodologia: O presente trabalho usará como alicerce a literatura acerca dos FIRC (Foreign Imposed Regime Change) e as contribuições de
autores da seara de exportação de democracia. Igualmente, far-se-á uma análise quantitativa mediante o uso de discursos, documentos
oficiais e notícias que abarquem o tema.
Resultados: Os casos analisados são deveras representativos sobre a estratégia de segurança nacional do governo Bush no Oriente Médio.
Sua tentativa unilateral de exportar democracia e ordem à revelia da ONU e de outros fóruns internacionais foi amplamente criticada. De
modo geral, a balança tende a pender ao lado negativo quanto à eficácia dos meios utilizados nas intervenções. Com relação ao
Afeganistão, a extensão do conflito, seu alto custo e o número de mortos no embate com a Al-Qaeda foram decisivos para a classificação
do conflito como negativo. Já o Iraque, embora a deposição de Saddam Hussein tenha recebido apoio multilateral e levado menos tempo,
não resultou numa trégua imediata no país. A esperança dos EUA em ver um Iraque estável e seguro tardaria a acontecer, enquanto isso, a
nação mergulhava em uma violenta guerra civil.
Conclusão: Os casos analisados são deveras representativos sobre a estratégia de segurança nacional do governo Bush no Oriente Médio.
Sua tentativa unilateral de exportar democracia e ordem à revelia da ONU e de outros fóruns internacionais foi amplamente criticada. De
modo geral, a balança tende a pender ao lado negativo quanto à eficácia dos meios utilizados nas intervenções. Com relação ao
Afeganistão, a extensão do conflito, seu alto custo e o número de mortos no embate com a Al-Qaeda foram decisivos para a classificação
do conflito como negativo. Já o Iraque, embora a deposição de Saddam Hussein tenha recebido apoio multilateral e levado menos tempo,
não resultou numa trégua imediata no país. A esperança dos EUA em ver um Iraque estável e seguro tardaria a acontecer, enquanto isso, a
nação mergulhava em uma violenta guerra civil.
Palavras-Chave: Afeganistão, Iraque, ingerência externa, FIRC, democracia.
Colaboradores: Ulysses Tavares Teixeira, Daniel Barreto, Pedro Bernardes, Rebeca Mansur.
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Síntese de novas lactonas vinilogas com potencial ação em autoindutora do quorum sensing bacteriano.
Francisco Agostinho do Nascimento Junior
Unidade Acadêmica: Instituto de Química
Instituição: UnB
Orientador (a): ANGELO HENRIQUE DE LIRA MACHADO
Introdução: Com a crescente preocupação em relação à resistência adquirida pelas bactérias, pesquisadores começaram a procurar novas
formas de controlar doenças. Uma das formas que têm ganhado atenção é a inibição do Quorum Sensing de micro-organismos. O Quorum
Sensing é o sistema de comunicação baseado em reconhecimento de sinais químicos utilizados para coordenar a expressão de genes em
resposta à densidade populacional dos seres. Esses sinais químicos são moléculas orgânicas sintetizadas pelos próprios micro-organismos
que interagem com enzimas responsáveis pelo Quorum Sensing. Uma das formas de controlar doenças é inibir esse Quorum Sensing por
meio da síntese de moléculas que tenham interação parecida com os sinalizadores para que aconteça uma inibição competitiva. O projeto
visa à síntese e estudo biológico análogos da molécula 5-oxo que apresenta atividade biológica antagonizando o QS das espécies: C.
albicans, V. fischeri e C. violaceum.
Metodologia: A síntese dessas moléculas foi realizada no Laboratório de Isolamento e Transformação de Moléculas orgânicas utilizando
meios tradicionais e também novas tecnologias de reação como irradiação por micro-ondas e a utilização de um reator de fluxo contínuo.
O acompanhamento das sínteses foi realizado por cromatografia em camada e delgada (CCD) e a caracterização dos produtos foi realizada
por meio de Ressonância Magnética Nuclear (RMN).
Resultados: A síntese do 2-(3-oxobutil)dimedona, intermediário da síntese do análogo do 5-oxo, por meio de uma adição de Michael em
refluxo de metanol durante 4 horas resultou num rendimento de 40%. E etapa seguinte foi realizada por meio da redução do produto da
reação anterior com borohidreto de sódio (NaBH4), por duas horas, que resultou num rendimento de 70%.
Conclusão: A atividade biológica das moléculas sintetizadas ainda não foi testada. E outras técnicas de reação estão sendo testadas para
obter o melhor rendimento e uma melhor condição de realizar a síntese.
Palavras-Chave: quorum sensing, lactona viníloga, adição de Michael, redução
Colaboradores: Francisco Agostinho do Nascimento Junior (IC), Saulo Marques da Cunha (PG), Angelo Henrique de Lira Machado (PQ)
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Levantamento da diversidade de Tospovirus (família Bunyaviridae) no Brasil
Francisco Xavier Matamoros Vargas
Unidade Acadêmica: Departamento de Biologia Celular
Instituição: UnB
Orientador (a): RENATO DE OLIVEIRA RESENDE
Introdução:
Metodologia:
Resultados:
Conclusão:
Palavras-Chave:
Colaboradores:
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Otimização de um secador solar para desidratação dos frutos do cerrado
Frederico Fabrizio Bueno Martins de Seroa
Unidade Acadêmica: Faculdade de Tecnologia
Instituição: UnB
Orientador (a): ANDREA CRISTINA DOS SANTOS
Introdução: As ações deste projeto estão inseridas no projeto “Tecnologias Sustentáveis para Agregação de valor e geração de renda à
produção familiar do Cerrado”( Prêmio Santander Universidade Solidária 15° Edição, 2013) no assentamento Marcia Cordeiro Leite, mais
conhecido como Monjolo. Este tem como um dos objetivos a implementação de um linha de beneficiamento para frutos do cerrado
desidratados. A secagem é um dos processos mais utilizados para a preservação da qualidade de alimentos. Consiste na remoção de
grande parte da água inicialmente contida no alimento a um nível máximo de umidade no qual possa ser armazenada em condições
ambientais por longos períodos. A razão da escolha deste tipo de processo para o processamento de frutos do cerrado se deve a sua
economia, facilidade de construção e manutenção . No entanto, a secagem de alimentos influencia nas características sensoriais e valor
nutricional dos alimentos. Logo, a desidratação é um processo que necessita ser controlado, no qua
Metodologia: A abordagem metodológica para o projeto do secador solar foi adaptada dos modelos de referencias para o processo de
desenvolvimento de produtos (PDP) propostos por Pahl et al.( 2005), Rozenfeld et al (2006) e Back et al (2008) para o contexto de
tecnologias adequadas. O PDP no contexto de tecnologias adequadas envolve um conjunto de atividades necessárias para levar a partir da
identificação das necessidades da comunidade local, consumidores e outros envolvidos, o desenvolvimento de um conceito de um
produto ou sistema, que seja disponível a um estado de produto físico. Considerando aspectos técnicos, econômicos e sociais ao longo do
processo. Nesta abordagem metodológica utiliza-se o conceito de modelo de fases, no qual busca-se uma intensa interação com a os
envolvidos com o proposito de atender as suas necessidades durante as fases de desenvolvimento do projeto. Este projeto envolveu as
fases do PDP conhecidas na literatura como projeto detalhado e preparação para produção, m
Resultados: Os resultados da avaliação qualitativa foram obtidos por meio da análise da documentação do projeto, bem como pela
observação direta no próprio protótipo. Esta contou com o apoio de especialistas de outras áreas de conhecimento: professores dos cursos
de engenharia química e engenharia de energia. A avaliação qualitativa mostrou a necessidade de revisão de alguns pontos críticos no
protótipos, principalmente no que envolvia o projeto das interfaces da partes do secador, referente aos materiais utilizados. Os
equipamentos para indústria de alimentos exigem um conjunto de regras e normas determinadas pela ANVISA (Agência Nacional de
Vigilância Sanitária) exigindo que os materiais utilizados no equipamento sejam inertes. Outro ponto, foi a necessidade de mudança das
especificação do tipo de vidro utilizado, baseado nas especificações o mesmo deveria ser mais robustos, do que o inicialmente
especificado, devido a choques e variações de temperatura, geradas devida as condições de uso do
Conclusão: Os secadores solares projetados e construídos apresentam diversas vantagens como: eficiência na secagem, facilidade de
operação, totalmente independente da energia convencional e foram construídos para facilitar o transporte. As curvas de secagem obtidas
apresentam o mesmo comportamento que é característico de secagem de frutos. Validando o desempenho global dos secadores. Os
passos seguintes desta pesquisa, após a validação do desempenho global dos secadores, consiste em construir as curvas de secagem para
os frutos do cerrado e posterior análise sensoriais e físico químicas com objetivo de determinar os protocolos de secagem para os
diferentes frutos do cerrado para a comunidade.
Palavras-Chave: secador solar, tecnologias adequadas, projeto de produtos, frutos do cerrado.
Colaboradores: Profa. Andressa Regina Vasques Mendonça (UnB/IQ), Profa. Janaína Diniz (UnB/Planaltina) e Prof. Rudi van Els (UnB/FGA)
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Modelagem Hidrológica da Bacia do Rio Riacho Fundo
Frederico Leo de Carvalho
Unidade Acadêmica: Instituto de Geociências
Instituição: UnB
Orientador (a): JOSE ELOI GUIMARAES CAMPOS
Introdução: O presente projeto de pesquisa tem como proposta a modelagem hidrológica da bacia do Riacho Fundo. Esta pesquisa faz
parte de um projeto maior envolvendo a sustentabilidade dos recursos hídricos no distrito federal. A modelagem hidrológica de bacias
hidrográficas é uma ferramenta fundamental para compreender a complexidade do ciclo hídrico em determinada região. O projeto tem
como objetivos construir um modelo tri-dimensional da bacia hidrográfica do Riacho Fundo - DF a partir dos dados de estratigrafia dos
poços, espessura dos aquíferos, hipsometria e rede de drenagem utilizando o programa OpenGeoSys (OGS) e o ArcGis, definir as condições
de contorno com base nos modelos conceituais dos aquíferos dos DF e das informações geomorfológicas, climatológicas, tipos de solos e
de uso e cobertura vegetal da região, obter o balanço hídrico da bacia, a partir da simulação dos fluxos de água da área, e traçar estágios a
serem alcançados a partir de cenários prospectivos.
Metodologia: O modelo tri-dimensional da bacia hidrográfica do Riacho Fundo - DF será construído a partir dos dados de estratigrafia dos
poços, espessura dos aquíferos, hipsometria e rede de drenagem utilizando o programa OGS e o ArcGis. As condições de contorno da bacia
serão definidas com base nos modelos conceituais dos aquíferos dos DF e nas informações geomorfológicas, climatológicas, tipos de solos
e de uso e cobertura vegetal da região. O balanço hídrico da área e cenários prospectivos serão obtidos a partir da simulação dos fluxos de
água da bacia no software OGS.
Resultados: Devido aos problemas na aquisição e no processamento dos dados o projeto encontra-se na fase de criação do modelo
tridimensional. Sendo a fase mais difícil e demorada por utilizar programa gratuito (OGS) onde problemas são comuns por falhas na
programação do mesmo. Atualmente já foi produzido um modelo 2D a partir da interpolação dos dados realizada no OGS e trabalha-se na
adequação dos dados pra produção do modelo final em três dimensões e dar continuidade ao projeto.
Conclusão: Modelos tri-dimensional são ferramentas úteis ao gerenciamento de recursos hídricos tendo em vista a possibilidade de
solucionar problemas relativos ao abastecimento e a manutenção dos ecossistemas. Na bacia do Riacho Fundo, cenários prospectivos são
fundamentais para subsidiar políticas públicas em prol da sustentabilidade dos hidrosistemas da região do Cerrado como um todo. A
expectativa é de que a modelagem desenvolvida neste estudo seja um instrumento base para nortear ações governamentais no Distrito
Federal.
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